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Περίληψη

Σκοπός  στη  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  είναι  να  παρατεθούν  στοιχεία  μ’

απώτερο στόχο ν’  αναλυθεί  η  έννοια  της  θαλάσσιας  ασφάλισης και  συνεπώς του

πλοίου  αλλά  και  του  φορτίου  μέσω  του  Κώδικα  Ιδιωτικού  Ναυτικού  Δικαίου.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί μια ορθή και σωστά διεκπεραιωμένη ανάλυση στο

παρών θέμα,  η  εργασία  οριοθετείται  σε  τρία  αντίστοιχα  κεφάλαια  και  στα  οποία

αναλύονται οι σχετικές έννοιες. 

Πιο  συγκεκριμένα,  παραθέτεται  η  αρχή  ανάλυσης  του  Διεθνούς  Θεσμικού

Πλαισίου και γνωστού στο ναυτιλιακό κόσμο ως Marine Insurance Act 1906 καθώς

και  τα  είδη  πλοίων  που  εντοπίζονται  στις  μέρες  μας,  αναλόγως  φορτίων  που

μεταφέρουν. Τέλος, αναφέρονται οι ασφαλιστικές ρήτρες που ισχύουν για τα φορτία

του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου και με σκοπό ο συγγραφέας να καταλήξει σε

σχετικά  συμπεράσματα και  αναλύσεις  δεδομένων που αναφέρονται  στην παρούσα

μεταπτυχιακή εργασία.
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Εισαγωγή

Η Ναυτιλία (ή αλλιώς ναυτιλιακή βιοµηχανία) ασχολείται  µε τη μεταφορά

µέσω θαλάσσης, προϊόντων και προσώπων ανά τον κόσµο και αποτελείται από ένα

σύνολο  από  ξεχωριστές  αγορές  που  ωστόσο,  παρότι  κάποιος  µπορεί  να  τις

διαχωρίσει,  δεν  μπορεί  να  παραγνωρίσει  τη  σηµαντική  αλληλεπίδραση  και

αλληλεξάρτησή  τους.  Η Ναυτιλία  είναι  μια  βιομηχανία  περίπλοκη  στην  οποία  οι

συνθήκες που καθορίζουν τις διαδικασίες σε έναν τομέα της δεν εφαρμόζονται και σε

άλλο. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο από

αλληλο-συσχετιζόμενες βιομηχανίες (Anderson, 1999).

Τα  σηµαντικότερα  στοιχεία  της  αποτελούν  ο  παγκόσμιος  χαρακτήρας,  η

εξωστρέφεια  και  ο  ισχυρός  ανταγωνισµός,  τα  οποία  καθιστούν  καθοριστική  την

επίδραση  των  τεχνολογικών  εξελίξεων  ως  προς  τα  συστήµατα  επικοινωνίας,

ενημέρωσης και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Η ναυτιλιακή αγορά, δεν αποτελεί  μια

ομοιογενή,  μεμονωμένη αγορά.  Αποτελεί  μία αγορά σύνθετη  και  πολύπλοκη,  που

ποικίλει  και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του πλοίου, των προϊόντων που

διακινούνται, τη προσφορά και τη ζήτησή τους, τις γεωγραφικές αποστάσεις και τη

χρονολογική περίοδο (Molck-Ude, 2000). 

Ο  ρόλος  της  ναυτιλίας  και  των  θαλασσίων  μεταφορών,  στην  οικονομική

ανάπτυξη είναι καταλυτικός. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κυριότερος τρόπος διακίνησης

και  μεταφοράς  εμπορευμάτων  είναι  με  θαλάσσια  μέσα,  αφού  είναι  και  ο  πιο

συμφέρων και ο πιο φθηνός, συγκριτικά με άλλα μέσα. 

Ωστόσο  η  λειτουργία  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  δεν  λειτουργεί  πάντα

χωρίς  προβλήματα  και  δυστυχώς  δυσάρεστα  γεγονότα,  αφού  ο  ανθρώπινος

παράγοντας και ο οποίος εμπλέκεται στη λειτουργία της, την καθιστά σε ορισμένες

περιπτώσεις επικίνδυνη με αποτέλεσμα την διεξαγωγή ατυχημάτων και την πρόκληση

μολύνσεων  ή  ακόμα  και  θανατηφόρων  συμβάντων  σε  αρκετές  από  αυτές  τις

περιπτώσεις.

Σημαντικό ρόλο όμως σε όλα τα παραπάνω, κατέχει  και  η διαδικασία και

εφαρμογή της ασφάλισης των πλοίων και των φορτίων που μεταφέρονται και η οποία
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διαδικασία εμπίπτει σε ειδικά θεσμοθετημένες διατάξεις βάσει του Αγγλοσαξονικού

Δικαίου ή διαφορετικά γνωστού ως  Marine Insurance Act 1906. Στο συγκεκριμένο

Δίκαιο,  αναφέρονται όλες οι σχετικές διατάξεις και θεσμοθετήσεις  σχετικά με την

θαλάσσια ασφάλιση παρέχοντας λύσεις σε προβλήματα ασφάλισης και καταστροφών

πλοίων ή φορτίων που συμβαίνουν κατά καιρούς.  Οι συγκεκριμένες  λοιπόν αυτές

θεσμοθετήσεις αλλά και ειδικές συνθήκες που ισχύουν για την ασφάλεια φορτίων σε

συνδυασμό με τις σχετικές ρήτρες, αναλύονται στα κεφάλαια που παρατίθενται εντός

της εργασίας.
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1. Κεφάλαιο  Πρώτο :  Θαλάσσια  Ασφάλιση  και  Ασφάλιση  Φορτίου  –

Νομικό Πλαίσιο (Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου) 

1.1 Εμπορική Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλεια – Κίνδυνοι και Περιπτώσεις

Ασφάλισης 

Η εμπορική ναυτιλία υπήρξε πηγή οικονομικής στήριξης της ελληνικής αλλά

και παγκόσμιας οικονομίας για όλες τις χώρες γενικότερα και οι οποίες ασχολούνται

με  το  εμπόριο  δια  θαλάσσης.  Το  ναυτιλιακό  συνάλλαγμα  και  εισόδημα,  καρπός

μόχθου και πολλών κινδύνων, αποτέλεσε το σταθερό μοχλό οικονομικής, κοινωνικής

και  πολιτιστικής  ανάπτυξης  για  την  κάθε  χώρα.  Τα  τελευταία  χρόνια  η  διεθνής

ναυτιλία αλλά και ακτοπλοΐα βρίσκεται σε περίοδο ριζικών αλλαγών (Πουλαντζάς,

2005). 

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας να αποκτήσουν ή να

ενισχύσουν τη θέση τους σε αυτή, επέλεξαν την πολιτική της λειτουργίας των πλοίων

που αποκαλούνται τάνκερ ή διαφορετικά πετρελαιοφόρα, ανατρέποντας τις συνθήκες

του διεθνούς ανταγωνισμού και τις συνήθης περιπτώσεις επιλογής πλοίων μεταφοράς

χύδην  φορτίου.  Ταυτόχρονα  οι  τεχνολογικές  εξελίξεις  στη  ναυσιπλοΐα  στο

συγκεκριμένο τύπο πλοίων δημιούργησαν κάποιες νέες ευνοϊκές συνθήκες. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η προσφορά της εμπορικής ναυτιλίας στη

διαμόρφωση  του  εθνικού  εισοδήματος  μέσω  της  λειτουργίας  των  συγκεκριμένων

πλοίων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί διεξάγεται με τις ευνοϊκότερες για το

κοινωνικό σύνολο συνθήκες. Η θυσία στην οποία υποβάλλεται το κοινωνικό σύνολο

για την παραγωγή του εθνικού εισοδήματος που προέρχεται από τη ναυτιλία, ισούται

με  τις  δαπάνες  λειτουργίας  των  κρατικών  υπηρεσιών  διοίκησης  της  εμπορικής

ναυτιλίας μεταφοράς πετρελαίου αλλά και των λιμένων (Anderson, 1999). Το σύνολο

σχεδόν του καθαρού εθνικού εισοδήματος που παράγεται στο εξωτερικό προέρχεται

από την εμπορική ναυτιλία (Μυλωνόπουλος, 2000). 

Αναφερόμενοι  στην  έννοια  της  θαλάσσιας  ασφάλισης,  θα  λέγαμε  πως

θεωρείται  η  σύμβαση  κατά  την  οποία  ο  ασφαλιστής  μέσα  σε  ορισμένο  χρόνο
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αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  αποζημιώσει  τον  ασφαλισμένο  για  τις  ζημιές  ή

απώλειες, που τυχόν θα υποστεί το ασφαλισμένο αγαθό από θαλάσσιο κίνδυνο. Η

θαλάσσια ασφάλιση διακρίνεται στις εξής μορφές (Molck-Ude, 2000):

 Ανάλογα με το αντικείμενό της σε :

 ασφάλιση πλοίου

 ασφάλιση φορτίου

 ασφάλιση προβλεπόμενου κέρδους

 Ανάλογα με το χρόνο διάρκειάς της σε:

 ασφάλιση κατά χρόνο

 ασφάλιση κατά ταξίδι

Αρχές  ναυτασφάλισης  φαίνεται  πως  υπήρχαν  ήδη  από  τα  χρόνια  της

αρχαιότητας. Σύμφωνα με το Ροδιακό Ναυτικό Κώδικα, η αποζημίωση του κατόχου

σε περίπτωση απώλειας του φορτίου ή μέρους του ήταν απαραίτητος όρος κατά τη

θαλάσσια μετακίνηση εμπορευμάτων.  Το ίδιο ισχύει  και  για τη Βενετία  του 14ου

αιώνα, όταν ήταν η κυρίαρχος της Μεσογείου. Το πρώτο ασφαλιστικό γραφείο, το

γνωστό  LLOYD,  δημιουργείται  στο  Λονδίνο  στα  τέλη  του  17ου  αιώνα,  για  να

εξελιχθεί  έναν  αιώνα  μετά  στο  New  Lloyd's,  σωματείο  αναγνωρισμένο  από  την

Αγγλική Βουλή. Στην Ελλάδα ιδρύεται ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πλοιοκτητών

Πειραιώς και Νήσων, μόλις το 1938 (Αναστασόπουλος, 2005).

Σε  έναν  διαφορετικό  ορισμό  και  ο  οποίος  αναφέρεται  βάσει  του  Marine

Insurance Act 1906 (Μυλωνόπουλος, 2000), η ναυτική Ασφάλιση είναι δυνατόν να

ορισθεί ως ακολούθως. Το συμβόλαιο ναυτικής ασφάλισης είναι ένα συμβόλαιο όπου

ο  ασφαλιστής  αναλαμβάνει  να  αποζημιώσει  τον  ασφαλισμένο,  με  συγκεκριμένο

τρόπο συμφωνίας, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό, σε περίπτωση ναυτικών απωλειών,

δηλαδή απώλεια που συμβαίνει κατά την θαλάσσια μεταφορά (Molck-Ude, 2000).

Ένας διαφορετικός ορισμός της ασφάλισης (Πουλαντζάς, 2005), αναφέρεται

στο  συμβόλαιο  αποζημιώσεως,  που  έχει  γίνει  με  καλή πίστη,  αναφέρεται  σε  ένα

ορισμένο  αντικείμενο,  για  οποιονδήποτε  έχει  νόμιμο  ενδιαφέρον,  και  έναντι

ενδεχομένων  κινδύνων  οι  οποίοι  καθορίζονται  σαφώς  και  στους  οποίους  το
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αντικείμενο  είναι  πράγματι  εκτεθειμένο,  με  αντάλλαγμα  ένα  σταθερό  και

καθοριζόμενο τίμημα (Μυλωνόπουλος, 2000). 

Επίσης,  η  ασφάλιση  είναι  δυνατόν  να  ορισθεί  ως  η  σύμβαση  μεταξύ

ασφαλιστού  και  ασφαλιζομένου,  με  την  οποία  ο  πρώτος  αναλαμβάνει  την

υποχρέωση, έναντι ορισμένου ανταλλάγματος, να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο για

ζημιά ή απώλεια,  την οποία θα μπορούσε να υποστεί  το αντικείμενον ασφάλισης

μέσα σε ορισμένο χρόνο από θαλάσσιο κίνδυνο (Anderson, 1999).

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως κατά την ναυτική νομοθεσία όλων των

κρατών,  κάθε  νόμιμος  ναυτικός  κίνδυνος  δυνατόν  να  αποτελέσει  αντικείμενο

ναυτικής ασφάλισης δηλαδή (Αναστασόπουλος, 2005):

 Κάθε είδους αγαθό ή άλλο κινητό, το οποίο είναι εκτεθειμένο σε ναυτικούς

κινδύνους.

 Οι αποδοχές ή προσκτήσεις  οποιουδήποτε ναύλου,  εισιτηρίων, προμήθειας,

κέρδους  ή  άλλα  χρηματικά  ευεργετήματα  ή  η  εξασφάλιση  οποιασδήποτε

προκαταβολής,  δάνεια ή έξοδα, τα οποία κινδυνεύουν από την έκθεση της

ασφαλιστέας περιουσίας σε ναυτικούς κινδύνους.

 Οποιαδήποτε  υποχρέωση  έναντι  τρίτων  προκύπτει  για  τους  πλοιοκτήτες  ή

άλλων  ενδιαφερομένων  προσώπων  ή  υπευθύνων  για  την  ασφαλισμένη

περιουσία λόγω ναυτικών κινδύνων.

Βέβαια θα πρέπει αντίστοιχα να ορισθεί πως με τον όρο ναυτικοί κίνδυνοι,

εννοούνται οι κίνδυνοι που προέρχονται ή συμβαίνουν εν πλω, όπως κίνδυνοι από την

θάλασσα, θύελλες, συγκρούσεις, προσαράξεις, πυρκαγιές, κλοπή, αποβολή φορτίου,

ναυταπάτη,  πολεμικοί  κίνδυνοι,  πειρατές,  συλλήψεις,  κατασχέσεις,  παρεμποδίσεις,

κατακρατήσεις  και οποιονδήποτε άλλον κίνδυνο παρόμοιο με τους  παραπάνω ή ο

οποίος θα καθορίζεται από το συμβόλαιο (Geib, 2001).

Ουσιαστικά  λοιπόν  και  όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω,  η  θαλάσσια

ασφάλιση  είναι  ένα  συμβόλαιο  αποζημίωσης  που  έχει  σκοπό  να  θέσει  τον

ασφαλιζόμενο στην θέση την οποία θα είχε εάν, η καλυπτόμενη από το συμβόλαιο,

απώλεια  δεν  συνέβαινε.  Μόνο  πραγματικές  απώλειες  μπορούν  να  αποζημιωθούν
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εκτός  από περιπτώσεις  υπεραξίας  άνευ  δόλου.  Ως  εκ τούτου  λοιπόν,  η  θαλάσσια

ασφάλιση, αναφέρεται σε (Μυλωνόπουλος, 2000) :

 Συμβόλαιο  αποζημίωσης  συγκεκριμένης  συμφωνίας  για  προστασία  από

απώλειες προερχόμενες από θαλάσσιους κινδύνους.

 Συμβαλλόμενα μέρη: Ασφαλιστής και Ασφαλιζόμενος

 Αντιπαροχή: Το ασφάλιστρο

 Όταν υπάρχουν μικτοί κίνδυνοι, θαλάσσιοι και ξηράς, το συμβόλαιο μπορεί

να καλύψει θαλάσσιους κινδύνους και κινδύνους ανάλογους ή τυχαίους προς

τους θαλάσσιους κινδύνους, όπως μεταφορά δια ξηράς προς τον λιμένα.

1.2 Βασικό Αντικείμενο Ασφάλισης : Το Πλοίο

Το Πλοίο, αρχαία ελληνική: η ναυς, της νηός, πληθ.: αι νήες, είναι μια ειδική

κατασκευή  (ναυπήγημα),  σχεδιασμένη  για  να  κινείται  με  ασφάλεια  στο  νερό.  Τα

πλοία  διέπονται  από  τη  νομοθεσία  αφενός  του  Ναυτικού  Δικαίου,  το  οποίο  και

διακρίνεται  στο  Δημόσιο  Ναυτικό  Δίκαιο  και  στο  Ιδιωτικό  Ναυτικό  Δίκαιο,  που

απαρτίζουν και τα δύο σχετικούς Κώδικες ή τα σύνολα ομοειδούς νομοθεσίας, τον

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Κ.Δ.Ν.Δ. και τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού

Δικαίου Κ.Ι.Ν.Δ. και αφετέρου από το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο (Πουλαντζάς, 2005).

Το  κύριο  σώμα  του  πλοίου  σκάφος  (hull)  διακρίνεται  σε  τρία  μέρη:  Το

μπροστινό  καλούμενο  πλώρη (fore),  το  μεσαίο  και  μεγαλύτερο  καλούμενο  μέσο

(admit)  και  το  πίσω μέρος  καλούμενο  πρύμνη (aft).  Η γραμμή περιφερειακά  του

πλοίου  όπου  ακριβώς  και  η  επιφάνεια  της  θάλασσας,  όταν  αυτό  πλέει  ασφαλώς,

καλείται ίσαλος γραμμή ή ίσαλος (water line). Όλα τα ορατά μέρη του πλοίου δηλαδή
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από την ίσαλο και πάνω λέγονται έξαλα (freeboard) σε αντίθεση με τα υπό την ίσαλο

μέρη του πλοίου καλούμενα ύφαλα (bottom). Η πλευρική επιφάνεια των εξάλων προς

τη πλώρη που καμπυλώνει  (εσωκοίλωμα),  καλείται  παρειά ή μάσκα (bow) ενώ η

αντίστοιχη στη πρύμη λέγεται ισχύο ή γοφός (quarter) (Anderson, 1999).

Επίσης, “διαμήκης γραμμή" (central line) λέγεται η νοητή εκείνη που χωρίζει

το  πλοίο  σε  δύο  ίσα  μέρη  από  πλώρη  μέχρι  πρύμη,  το  δεξιό  (starboard)  και  το

αριστερό (port) και έτσι νοείται και ο όρος "διαμήκης άξονας". Ναυπηγικά τά δύο

αυτά μέρη - πλευρές ενώνονται στο κάτω μέρος την τρόπιδα ή καρένα (keel) η οποία

στη μεν πλώρη καταλήγει στη "στείρα" ή "κοράκι" εις δε τη πρύμη στο "ποδόστημα"

(stern). Ευκολονόητο ότι η "διαμήκης" ενώνει τα άνω ακραία σημεία της στείρας και

του ποδοστήματος (Μυλωνόπουλος, 2000). 

Επ΄  αυτής  της  διαμήκους  οριζόμενη  επιφάνεια  καλείται  κατάστρωμα ή

κουβέρτα (deck) διακρινόμενο σε κατώτατο (lower deck), μέσο (middle deck), κύριο

(main deck), και ανώτατο (upper deck) (όχι απαραίτητα όλα σε ένα πλοίο). Όλες οι

κατασκευές  από το ανώτατο ή κύριο κατάστρωμα καλούνται  "υπερκατασκευές" ή

υπερκατασκευάσματα  (superstructures).  Η  υπερκατασκευή  στη  πλώρη  ονομάζεται

πρόστεγο ή  καμπούνι  (forecastle).  Η  υπερκατασκευή  στο  μέσον  ονομάζεται

μεσόστεγο ή γέφυρα (bridge) και εκείνη της πρύμης επίστεγο ή πούπι (poop) (Molck-

Ude, 2000).

Το  εσωτερικό  του  πλοίου,  ανάλογα  με  το  τύπο  του,  χωρίζεται  σε  κύτη  ή

αμπάρια (holds)  ή  σε δεξαμενές  (tanks)  για  φορτίο,  σε  δεξαμενές  για  εφόδια  (πχ

καύσιμα,  νερό,  έρμα  κλπ),  στο  μηχανοστάσιο  (engine  room),  στο  λεβητοστάσιο

(stokehold),  στο  αντλιοστάσιο  (pumps  room)  μόνο  για  δεξαμενόπλοια  και  στα

διαμερίσματα του πληρώματος (crew quarters).

Επίσης  για  λόγους  ασφαλείας  υπάρχουν  οι  δεξαμενές  "ζυγοστάθμισης"

πλώρης (fore-peak tank) και πρύμης (after-peak tank). Το κατώτατο μέρος του πλοίου

εσωτερικά ονομάζεται πυθμήν (πυθμένας) ή γάστρα (bottom) και για λόγους επίσης

ασφαλείας τα περισσότερα πλοία είναι "διπύθμενα" (double bottoms) δηλαδή με δυό

πυθμένες.  Στην  υπερκατασκευή  της  "γέφυρας"  φέρονται  σχεδόν  το  σύνολο  των

Ναυτιλιακών  οργάνων,  το  διαμέρισμα  του  Πλοιάρχου  και  των  Αξιωματικών  του

πλοίου, οι τραπεζαρίες και η κουζίνα του πλοίου. Τέλος τα πλοία φέρουν διάφορους
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"μηχανισμούς"  όπως  πηδαλιουχίας  (steering  gear),  φορτοεκφορτώσεων  (cargo

winches), αγκυροβολίας (capstan), σωστικούς, ιστιοφορικούς, πτερύγια (Πουλαντζάς,

2005).

1.3 Θαλάσσιοι Κίνδυνοι και Μέρη Θαλάσσιας Ασφάλισης

Αναφερόμενοι στους θαλάσσιους κινδύνους και τα μέρη τα οποία υπόκεινται

σε θαλάσσια ασφάλιση, θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι δυνατόν το συμβόλαιο της

θαλάσσιας  ασφάλισης,  αναλόγως  τους  όρους  του,  ή  της  συνήθειας  του  ειδικού

εμπορίου,  να  επεκταθεί  με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  προστατεύει  τον  ασφαλιζόμενο

έναντι απωλειών στα εσωτερικά ύδατα (κλειστών θαλασσών) ή κάθε κινδύνου ξηράς,

ο οποίος μπορεί να συμβεί σε μια θαλάσσια μεταφορά (Anderson, 1999).

Ωστόσο, αν το πλοίο τελεί υπό ναυπήγηση ή καθέλκυση ή από οποιοδήποτε

κίνδυνο ανάλογο προς τους θαλάσσιους κινδύνους καλύπτεται από συμβόλαιο του

τύπου  της  θαλάσσιας  ασφάλισης.  Τα  αντικείμενα  λοιπόν  τα  οποία  υπόκεινται  σε

θαλάσσια ασφάλιση, είναι τα εξής (Αναστασόπουλος, 2005).

  Σκάφος

Η ασφάλιση αυτή αφορά το πλοίο και συμπεριλαμβάνει το σκάφος και τις

μηχανές  και  ο  πλοιοκτήτης  είναι  ο  ασφαλισμένος.  Αλλά μέρη  δυνατόν  να  έχουν

ασφαλιστικά δικαιώματα στο πλοίο,  δυνατόν να είναι  δανειστέα, πράκτορες κ.λ.π.

Ασφάλιση του σκάφους μπορεί να συναφθεί για ένα ταξίδι ή για μία χρονική περίοδο.

Γενικά  το  συμβόλαιο  για  μια  χρονική  περίοδο  είναι  για  ένα  έτος  αλλά  και  για

μακρύτερη περίοδο π.χ. για την περίοδο παραμονής σε λιμάνι κλπ. 

 Κίνδυνοι ναυπηγήσεως

Η ασφάλιση αυτή  αφορά την κατασκευή  του πλοίου.  Η χρονική  περίοδος

ασφαλίσεως, σε αυτή την περίπτωση, είναι συνήθως μακρύτερη του ενός χρόνου. 
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 Φορτίο

Η ασφάλιση αυτή αφορά αγαθά φορτωμένα στο πλοίο για μεταφορά από ένα

τόπο  σε  ένα  άλλο.  Τόσο  ο  πωλητής  όσο  και  ο  αγοραστής  έχουν  ασφαλιστικό

ενδιαφέρον επί του φορτίου.

 Νομίσματα και πολύτιμα είδη

Η ασφάλιση αυτή αφορά νομίσματα ή πολύτιμα είδη, τα οποία στέλλονται

από ένα τόπο σε κάποιον άλλο και είναι ανάλογη με την ασφάλιση του φορτίου.

 Ναύλος

Το διακινδυνεύον μέρος του ναύλου, δηλαδή το ποσό που καταβάλουμε ή που

θα καταβάλουμε για την  μεταφορά των αγαθών,  έχει  ασφαλιστικό ενδιαφέρον.  Ο

ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι ο πλοιοκτήτης, ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας κλπ.

 Ευθύνες

Πολλές  είναι  οι  ευθύνες  που  μπορούν  να  προκύψουν  από  την  θαλάσσια

μεταφορά  γενικά.  Μέρος  των  ευθυνών  αυτών  καλύπτονται  από  τα  ασφαλιστικά

συμβόλαια  του  σκάφους.  Πολλοί  εξάλλου  καλύπτονται  από  τους

Αλληλοασφαλιστικούς  Οργανισμούς,  οι  οποίοι  είναι  οργανισμοί  αμοιβαίας

προστασίας των πλοιοκτητών.

1.4 Περίπτωση Γενικής Αβαρίας

Με σκοπό  να  κατανοήσει  κανείς  καλύτερα  το  σύνολο  της  πρακτικής  της

γενικής αβαρίας, θα πρέπει κατ' αρχήν να την εξετάσει τελείως ξεχωριστά από τον

θεσμό  της  ασφάλισης.  Η  γενική  αβαρία  είναι  ένας  ναυτικός  θεσμός,  ο  οποίος

επηρεάζει ζωτικά ολόκληρη την ναυτική κοινωνία ασφαλισμένη ή όχι. Αν το σημείο

αυτό  κατανοηθεί  τότε  πολλά  πράγματα  αποσαφηνίζονται.

Είναι το καθήκον κάθε πλοιοκτήτη να φροντίζει για την είσπραξη των συνεισφορών

της  γενικής  αβαρίας  οποτεδήποτε  λάβει  χώρα  μια  απώλεια  του  είδους  αυτού.  Ο

υπολογισμός  και  οι  σχετικές  διαδικασίες  απαιτούν  μεγάλη  πείρα  και  σχεδόν
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απαραίτητα  την  όλη  υπόθεση  αναλαμβάνει  διακανονιστής  αβαριών  (Average

adjuster) (Πουλαντζάς, 2005).

Η αρχή που υπογραμμίζει τον νόμο της γενικής αβαρίας είναι ότι όλα τα μέρη

θα συνεισφέρουν στην θυσία που γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ιδιοκτήτης των

θυσιασθέντων αγαθών να βρεθεί  στην ίδια θέση όπως εάν θυσιάζονταν τα αγαθά

κάποιου άλλου αντί τα δικά του. Είναι λογικό εφ' όσον έγινε η θυσία και το πλοίο και

το φορτίο έφτασαν ασφαλώς στο λιμάνι, το πρόσωπο το οποίο υπέφερε την απώλεια,

να βρεθεί  στην ίδια θέση με τα άλλα μέρη τα οποία έλαβαν μέρος στον κίνδυνο

(περιπέτεια). 

Σε  σχέση  με  την  ασφάλιση,  κατά  κανόνα,  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια

καλύπτουν  τον  ασφαλιζόμενο  για  την  απώλεια  σε  περίπτωση  γενικής

αβαρίας και στις υποχρεώσεις του για συνεισφορά σε αυτήν (Molck-Ude, 2000).

Θα πρέπει αντίστοιχα να σημειωθεί πως η αρχή της γενικής αβαρίας χάνεται

στους  αιώνες. Το  παλαιότερο  στοιχείο  είναι  ένα  κεφάλαιο  στους  Πανδέκτες  του

Ιουστινιανού προερχόμενο από τον Νόμο των Ροδίων. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο

θεσμός υπήρχε και κατά το 400 π.Χ. διότι αυτή την περίοδο θεωρείται ότι η Ροδική

εποχή βρισκόταν στην ακμή της. Ο Νόμος των Ροδίων αναφέρει ότι αν εμπορεύματα

εκβληθούν του πλοίου για να ελαφρώσει, ότι θυσιάστηκε χάρη των άλλων, πρέπει οι

άλλοι να συνεισφέρουν για τα θυσιασθέντα είδη (Κεφάλαιον ΛΑ' περί πλοίου ζημίαν

παθόντος τα μέρη του φορτίου εκθέντος). 

Οι  Ρωμαίοι  διαμόρφωσαν  περισσότερο  τις  αρχές  της  γενικής  αβαρίας,

περιορίζοντας το δικαίωμα της απαιτήσεως για την απώλεια η οποία έγινε εκούσια

χάρι  του  συνόλου,  καθορίζοντας  ότι  όταν  μια  απώλεια  προέρχεται  από  ατύχημα

πρέπει  να  την  υφίσταται  ο  ιδιοκτήτης  του.

Ούτε  οι  αρχές  της  Ολερόν  του  ναυτικού  δικαστηρίου  του  Μπορντώ,  ούτε  άλλοι

μεταγενέστεροι  νόμοι  διαφέρουν  κατά  πολύ  από  τις  παραπάνω  αρχές

(Αναστασόπουλος, 2005).

Ο ορισμός της γενικής αβαρίας, όπως περιλαμβάνεται στο GUIDON DE LA

MER, αποτέλεσε την βάση της ORDINANCE του Λουδοβίκου 14ου το 1861, την

οποία μιμήθηκαν και τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Ο ορισμός στην GUIDON DE LA
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MER έχει ως ακολούθως. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να αποζημιώσει τον έμπορο

του για έξοδα απώλειας, αβαρίας και ζημίας τα οποία θα συμβούν στα εμπορεύματα,

από τον χρόνο της φορτώσεως, το σύνολο των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην λέξη

"αβαρία" και η οποία λαμβάνει αρκετές έννοιες (Anderson, 1999). 

Κατ'  αρχήν  καλείται  κοινή  ή  γενική  αβαρία  αυτή  που  προκύπτει  από  την

εκβολή φορτίου ή άλλων βαρών, με σχοινιά, ιστία ή ιστούς, κομμένα για την σωτηρία

του πλοίου και των εμπορευμάτων, η αποζημίωση για τα οποία εισπράττεται από το

πλοίο  και  το  φορτίο,  λόγος  για  τον  οποίο  καλείται  και  "κοινή"  (Μυλωνόπουλος,

2000).

Οι κανόνες Υόρκης - Αμβέρσης 1924 και 1950 αναφέρουν πως υπάρχει πράξη

γενικής αβαρίας μόνο όταν οποιαδήποτε έκτακτη θυσία ή έξοδο είναι ηθελημένα και

λογικά έγιναν ή συνέβησαν προς κοινή σωτηρία με σκοπό την προφύλαξη από άμεσο

κίνδυνο της περιουσίας σε μια κοινή θαλάσσια περιπέτεια. Τα βασικά στοιχεία της

γενικής αβαρίας μπορούν να συναθροισθούν ως ακολούθως (Πουλαντζάς, 2005):

 Για να γίνει δεκτή απώλεια (ζημιά) στην γενική αβαρία:

 Το αίτιο πρέπει να είναι εκτάκτου χαρακτήρος

 πρέπει να έχει γίνει σωφρόνως

 κατ' ανάγκην και

 να αναληφθεί ηθελημένα σε ώρα γενικού κινδύνου

 πρέπει να έχει σαν σκοπό την κοινή σωτηρία πλοίου και φορτίου σαν σύνολον

 ο κίνδυνος πρέπει να παρέλθει πριν εισπραχτεί η συνεισφορά.

Στην  πράξη  μπορεί  να  παρατηρήσει  κανείς  μια  ασάφεια  ως  προς  την

φρασεολογία. Ο όρος "Γενική Αβαρία" χρησιμοποιείται με τρεις τουλάχιστον έννοιες

για τις οποίες ο περισσότερο ακριβής ορισμός είναι μια πράξη γενικής αβαρίας (θυσία

και/ή έξοδο) έχει  ως αποτέλεσμα μια απώλεια από την γενική αβαρία (χρηματική

δαπάνη - βλάβη), η οποία αποζημιώνεται με την συνεισφορά. Το προς αποζημίωση

ποσό  είναι  το  ποσό  το  οποίο  συνεισφέρουν  όλα  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  προς

αποζημίωση  των  μερών  εκείνων  τα  οποία  υπέστησαν  οικονομική  ζημιά  από  την

πράξη της γενικής αβαρίας.
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1.5 Διαφορές Μεταξύ Γενικής και Μερικής Αβαρίας

Γενική Αβαρία είναι η ηθελημένη θυσία η οποία εκτελείται προς χάριν όλων

των κινδυνευόντων μερών και συνεπώς επιβαρύνονται αναλόγως δια συνεισφοράς οι

ενδιαφερόμενοι  ενώ Μερική  Αβαρία  είναι  τυχαία  και  "παραμένει  ένθα  επιπίπτει"

δηλαδή επιβαρύνεται εκείνος ο οποίος υπέστη την ζημιά. Είναι σημαντικό επίσης πως

τα  έξοδα  επιθαλασσίου  αρωγής  αντιπροσωπεύουν  ανταμοιβή  πληρωτέα  για

υπηρεσίες εθελοντών, οι οποίοι ενεργώντας, ανεξαρτήτως συμβολαίου, προσφέρουν

υπηρεσίες για την σωτηρία περιουσίας και ζωής από απώλεια στην θάλασσα (Geib,

2001).

Οι  αρωγείς  έχουν  δικαίωμα  επισχέσεως  (LIEN)  επί  της  σωζόμενης

περιουσίας, για τις υπηρεσίες τους, καθώς και επί του ναύλου, για την αμοιβή τους

γιατί,  κατά  τον  ναυτικό  νόμο,  πλοίο,  αγαθά  και  ναύλος  διασωθέντα  πρέπει  να

συνεισφέρουν αναλόγως της αντιστοίχου αυτών αξίας κατά τον χρόνο του πέρατος

των εργασιών διασώσεως για την πληρωμή των εξόδων της επιθαλασσίου αρωγής,

τόσο για την ζωή όσο και για την περιουσία (Πουλαντζάς, 2005).

1.6 Παραδείγματα Γενικής Αβαρίας

Τα  ακόλουθα  στοιχεία  είναι  παραδείγματα  ατυχημάτων,  τα  οποία  πολλές

φορές δημιουργούν περιπτώσεις  γενικής αβαρίας και τους τύπους των θυσιών και

εξόδων της γενικής αβαρίας, οι οποίοι συνήθως υπεισέρχονται σε αυτήν. Θα πρέπει

όμως να τονισθεί ότι ο κατάλογος δεν είναι, ούτε είναι δυνατόν να γίνει, πλήρης.

Προσάραξη:

 Ζημιές στο πλοίο και την μηχανή κατά την προσπάθεια αποκολλήσεως.

 Απώλεια ή ζημία στο φορτίο λόγω χύσεως ή κατ' ανάγκη εκφορτώσεως του.

 Έξοδα  εκφορτώσεως,  αποθηκεύσεως,  και  επαναφορτώσεως  παντός

εκφορτωθέντος φορτίου.

 Έξοδα λιμένος καταφυγής.
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Πυρκαγιά:

 Ζημιές  στο  πλοίο  και  στο  φορτίο  λόγω  προσπαθειών  κατάσβεσης  της

πυρκαγιάς.

 Έξοδα λιμένος καταφυγής.

Ανεπάρκεια καυσίμων:

 Απώλεια υλικών του πλοίου ή φορτίου και καυσίμων.

 Έξοδα λιμένος καταφυγής. 

Μετατόπιση φορτίου σε κακοκαιρία:

 Εκβολή φορτίου

 Έξοδα λιμένος καταφυγής

Κακοκαιρία, σύγκρουση, ζημιές μηχανών ή άλλα ατυχήματα σχετικά με ζημιές

του πλοίου και καταφυγή ή κατακράτηση αυτού στο λιμάνι:

 Έξοδα λιμένος καταφυγής.

Προσθετικά  των  αναφερόμενων  θυσιών  και  εξόδων,  καθώς  και  άλλων  μη

αναφερόμενων,  καθεμιά  από  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  μπορεί  να  δημιουργήσει

απαιτήσεις επιθαλάσσιας αρωγής. Παρ' όλο που κατά τον νόμο πολλών κρατών, τα

έξοδα της επιθαλάσσιας αρωγής αυτά κάθ' αυτά εμπίπτουν αυστηρά σε ξεχωριστή

κατηγορία,  είναι  εντελώς  διαφορετικά  στην  γενική  αβαρία,  όπου  για  λόγους

πρακτικούς,  οι  απαιτήσεις  από την επιθαλάσσια αρωγή θεωρούνται  έξοδα γενικής

αβαρίας (Μυλωνόπουλος, 2000).
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2. Κεφάλαιο  Δεύτερο :  Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο /  Marine Insurance Act

1906 και Είδη Θαλάσσιας Ασφάλισης

2.1 Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο - Marine Insurance Act 1906

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας,

αντικείμενο  της  θαλάσσιας  ασφάλισης  είναι  ο  όρος   «θαλάσσια  περιπέτεια»

αναφέρεται σε περιουσία που είναι εκτεθειμένη σε θαλάσσιους κινδύνους,  Αυτή η

περιουσία   (πλοίο,   φορτίο,   κινητά  αντικείμενα),  ονοµάζεται  περιουσία  προς

ασφάλιση (Πουλαντζάς, 2005).   

Στην ασφάλιση είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί ο ναύλος, τα έξοδα ταξιδιού,

προµήθεια, κέρδος ή άλλο χρηµατικό όφελος, όταν αυτά κινδυνεύουν από την έκθεση

σε θαλάσσιους κινδύνους. Μαζί  µε τα παραπάνω ασφαλίσιµη είναι και η Αστική

Ευθύνη  προς  τρίτους  του  πλοιοκτήτη  ή  του  υπεύθυνου  για  την  προς  ασφάλιση

περιουσία (Molck-Ude, 2000). 

Εφαρμοστέο ∆ίκαιο στις θαλάσσιες ασφαλίσεις είναι το Αγγλικό ∆ίκαιο και

συγκεκριμένα ο νόμος για τις θαλάσσιες ασφαλίσεις του 1906 (Marine Insurance Act

1906),  µε τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι  µέχρι  τότε δικαστικές αποφάσεις και ο

οποίος  περιέχει  τις  αρχές  της  θαλάσσιας  ασφάλισης.  Ποιοι  είναι  όμως  εκείνοι  οι

οποίοι έχουν ασφαλιστικό συµφέρον; Γενικά, ένα πρόσωπο  (φυσικό ή νοµικό) έχει

ασφαλιστικό  συµφέρον  σε   µια  θαλάσσια  περιπέτεια,  όταν  διατηρεί  οποιαδήποτε

σχέση  µε την προς ασφάλιση περιουσία (Geib, 2001).

Ασφαλιστικό  συµφέρον  έχει  και  όποιος  είναι  δυνατόν  να  ευρεθεί  Αστικά

υπεύθυνος έναντι τρίτων.  Συγκεκριμένα,  στην ασφάλιση πλοίου το πρόσωπο αυτό

είναι  ο  πλοιοκτήτης,  ο  διαχειριστής  ή  ο  ναυλωτής.  Η  ασφάλιση  πλοίων  για

θαλάσσιους  κινδύνους   βάσει  του  Marine Insurance Act 1906,  µπορεί  να

πραγματοποιηθεί  µε τους εξής δύο τρόπους (Αναστασόπουλος, 2005): 

1)   Απ'   ευθείας  προσέγγιση της  Ασφαλιστικής Εταιρίας  από  µέρους του

υποψήφιου ασφαλιζοµένου και υποβολή πρότασης ασφάλισης σε αυτήν. Ακολουθεί

προσφορά  της  Εταιρίας   (όροι  ασφάλισης  και  ασφάλιστρα)  και,  εφόσον  ο
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ασφαλισµένος  αποδεχτεί  την προσφορά,   η  Εταιρία αναλαμβάνει  τον κίνδυνο και

εκδίδει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

2) Μέσω  Mεσίτου (Broker). Ο  Mεσίτης,  ενεργώντας για λογαριασµό του

ασφαλιζοµένου,  καταγράφει  τους  όρους  της  ασφάλισης  σε  ένα  έντυπο  (Slip)

σύµφωνα   µε  τις  απαιτήσεις  του  ασφαλιζόµενου  και  το  παρουσιάζει  σε  έναν  ή

περισσότερους Ασφαλιστές,  οι οποίοι µετά από διαπραγμάτευση των όρων και των

ασφαλίστρων συµφωνούν σε ένα τελικό Slip. Το Slip υπογράφεται από κάθε έναν

Ασφαλιστή που αναλαμβάνει µέρος του κινδύνου (Share) µέχρι να συμπληρωθεί το

100% της  κάλυψης.  Η υπογραφή  κάθε  Ασφαλιστή  στο  Slip  τον  δεσμεύει  για  το

µερίδιο του. Ο Broker συγκεντρώνει τα υπογεγραμμένα από τους Ασφαλιστές Slip

και εκδίδει ένα σηµείωµα ασφάλισης (Cover  Note)  προς τον ασφαλιζόµενο,  στο

οποίο αναγράφονται όλοι οι συμφωνημένοι όροι και τα ασφάλιστρα, καθώς και οι

Ασφαλιστές  µε τα αντίστοιχα  µερίδια τους 30/58 δ) Εγγυήσεις (Warranties) στην

θαλάσσια ασφάλιση (Πουλαντζάς, 2005).

Με τον όρο εγγύηση στη θαλάσσια ασφάλιση δηλώνεται  ρητά η ανάληψη

υποχρεώσεων του ασφαλιζοµένου και η αποδοχή όρων. Εάν κάποιες από αυτές τις

εγγυήσεις παραβιαστούν,  την ίδια ημερομηνία αποδεσµεύεται και ο ασφαλιστής από

τις υποχρεώσεις του. Οι εγγυήσεις είναι δύο ειδών (Molck-Ude, 2000): 

 Εγγυήσεις  που  αναγράφονται  ρητά  στο  συµβόλαιο  (Expressed

Warranties)   και  συµφωνούνται  από  τα  δύο   µέρη,  όπως  για  παράδειγμα

πλεύσης του πλοίου  (ελληνικά νερά,  Μεσόγειος κ.ά.).  Εάν ο ασφαλιζόμενος

έχει  δηλώσει  ως  όρια  πλεύσης  τη  Μεσόγειο  και  το  πλοίο  εξέλθει  εκτός

Μεσογείου,   για  το  χρονικό  διάστηµα  που  είναι  εκτός  Μεσογείου,   δεν

καλύπτεται ασφαλιστικά από το      συµβόλαιο.   Αυτές      οι     εγγυήσεις

είναι      δυνατό     να      αρθούν, εφόσον ο ασφαλιζόμενος το δηλώσει στον

Ασφαλιστή  και  ο  Ασφαλιστής  δεχθεί  να  άρει  την  εγγύηση  µε  ή  χωρίς

επασφάλιστρο. 

 Εγγυήσεις που δεν αναγράφονται στο συµβόλαιο (Implied  Warranties),  αλλά

υπαγορεύονται  από  τη  νοµοθεσία  ή  και  τη  ∆ιεθνή  Πρακτική.   Αυτές  οι

εγγυήσεις δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των δύο  µερών και

δεν αίρονται από το συµβόλαιο.  Για παράδειγμα, η εγγύηση ότι το πλοίο θα

είναι αξιόπλοο σε ολόκληρη την περίοδο της ασφάλισης. 
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 Ασφαλιστικές  καλύψεις  (Η&Μ,  War,  Ι.V.,  LOH  κλπ.).  Στη  θαλάσσια

ασφάλιση  χρησιμοποιούνται  οι  διεθνώς  αποδεκτές  ρήτρες  του  Ινστιτούτου

Ασφαλιτών  Λονδίνου.  Οι  ρήτρες  αυτές  είναι  στην πραγματικότητα  πακέτα

τυποποιημένων ρητρών, γνωστών στην ασφαλιστική αγορά και ως εκ τούτου

αποδεκτών από ασφαλιστές και πλοιοκτήτες.  Σπανιότερα χρησιμοποιούνται

και ρήτρες Αµερικής, Νορβηγίας κ.ά. 

Οι  κυριότεροι  καλυπτόµενοι  κίνδυνοι  από  τις  ρήτρες  βάσει  του  Marine

Insurance Act 1906 είναι (Anderson, 1999): 

 Πυρκαγιά,     έκρηξη,    κλοπή,     εκβολή,     πειρατεία,   πρόσκρουση,

σύγκρουση,  αµέλεια πληρώµατος,   καθώς   και κίνδυνοι που σχετίζονται  µε την

Αστική Ευθύνη από σύγκρουση µε άλλο πλοίο κατά τα 3/4 . 

 Ζηµιά που ενδέχεται να προκύψει στο πλοίο από τις προσπάθειες των αρχών

για απορρύπανση ύστερα από θαλάσσια ρύπανση. 

 Γενική αβαρία και ναυαγιαιρεσία. 

 Έξοδα που σχετίζονται  µε τυχόν προσπάθεια αποφυγής ή ελαχιστοποίησης

της ζηµιάς. 

Επίσης, προαιρετικά καλύπτονται (Μυλωνόπουλος, 2000): 

• Κίνδυνοι πολέµου και τροµοκρατικών ενεργειών. 

•  Increased Value. Κεφάλαιο επιπλέον της ασφαλισµένης αξίας του πλοίου για την

κάλυψη (σε περίπτωση ολικής ή τεκμαρτής ολικής απώλειας) εξόδων και αµοιβών

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης του ασφαλιστικού γεγονότος. 

•  Loss  of  Hire.  Απώλεια  εισοδήματος  που  απορρέει  από  τη  χρήση  του  πλοίου

συνεπεία επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος (31/58 στ). 

Εξαιρούνται   οι  αποζηµιώσεις  που  αφορούν  την  Αστική  Ευθύνη  του

ασφαλισµένου από: 

 Μετακίνηση  ναυαγίων  ή  άλλων  αντικειμένων  (καλύπτεται  µόνο  µε

επασφάλιστρο). 
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 Οποιαδήποτε ευθύνη του ασφαλισµένου εκτός από την σύγκρουση µε άλλο

πλοίο. 

 Το φορτίο του πλοίου. 

 Απώλεια ζωής, προσωπικό ατύχηµα ή ασθένεια. 

 Ρύπανση (καλύπτεται µόνο µε επασφάλιστρο). 

 Μερική αβαρία (Μερική απώλεια)

 Μερική  αβαρία  (Partial  Loss)  πλοίου  καλείται  οποιαδήποτε  απώλεια  δεν

αποτελεί Ολική

 Εάν η  µερική αβαρία είναι  µικρής έκτασης και δεν επηρεάζει την αξιοπλοΐα

του πλοίου, είναι δυνατό ο πλοιοκτήτης να αναβάλει την επισκευή του πλοίου

µέχρι τον επόµενο δεξαµενισµό του ή και να  µην το επισκευάσει καθόλου

(εάν π.χ.  το πλοίο έχει εν τω µεταξύ πουληθεί ως έχει).  

Στη δεύτερη περίπτωση  µπορεί να προβάλει απαίτηση προς τον ασφαλιστή

δια «µη επισκευασθείσα ζηµία», διότι το πλοίο έχασε  µέρος της αξίας του από τη

µερική αβαρία (unrepaired damage claim). Όπως αναφέρθηκε, µε την επέλευση της

µερικής αβαρίας το πλοίο χάνει  µέρος της αξίας του, ενώ θεωρείται ότι επανέρχεται

στην αρχική αξία του µετά την επισκευή. Εάν ένα πλοίο υποστεί  µερική αβαρία και

ακολούθως,  παρότι αυτή έχει ήδη αποκατασταθεί  µε επισκευές,  το πλοίο βυθιστεί,

ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να αποζηµιώσει τόσο τη µερική αβαρία όσο και

την Ολική Απώλεια.  Εάν το πλοίο όµως βυθιστεί πριν από την αποκατάσταση της

µερικής  αβαρίας,   η  αποζημίωση  που  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλει  ο

ασφαλιστής περιορίζεται στο ποσό της Ολικής Απώλειας (Geib, 2001). 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως βάσει του  Marine Insurance Act 1906,

σημαντικότατη θεωρείται και η περίπτωση της ολικής απώλειας (Total Loss) η οποία

αναφέρεται στην απώλεια ολόκληρου του πλοίου και διαχωρίζεται σε Πραγματική

Ολική  Απώλεια  και  Τεκμαρτή  Ολική  Απώλεια  (Μυλωνόπουλος,  2000).   Έχουµε

λοιπόν μια πραγµατική Ολική Απώλεια, όταν (Πουλαντζάς, 2005): 

 Το ασφαλισµένο πλοίο καταστρέφεται ολοσχερώς ή βυθίζεται. 

 Το ασφαλισµένο πλοίο έχει υποστεί ζηµιά  µεγάλης έκτασης,   έτσι ώστε να

µην θεωρείται πλέον πλοίο. 

 Όταν  ο  ασφαλιζόµενος  έχει  αποξενωθεί  από  το  πλοίο,   χωρίς  να  υπάρχει

ελπίδα να το επανακτήσει. 
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 Αντίθετα   µε  την  Τεκµαρτή  Ολική  Απώλεια,   στην  Πραγµατική  Ολική

Απώλεια ο ασφαλιζόµενος δε χρειάζεται να δώσει αναγγελία εγκατάλειψης

του πλοίου στον ασφαλιστή, µιας και στην πραγματικότητα ο ασφαλιζόµενος

το  εγκαταλείπει  σιωπηρά  στους  ασφαλιστές  για  την  περίπτωση  που  αυτοί

θέλουν να επωφεληθούν από αυτό (π.χ. αν ευρεθεί πλοίο το οποίο για µακρύ

χρονικό διάστηµα είχε χαθεί). 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τεκμαρτή ολική απώλεια έχουµε, όταν

(Αναστασόπουλος, 2005): 

o Φαίνεται ότι δεν µπορεί να αποφευχθεί η Πραγµατική Ολική Απώλεια.

o Το πλοίο έχει παγιδευτεί και δε φαίνεται πιθανό να το επανακτήσει ο

ασφαλιζόµενος στο προσεχές µέλλον. 

o Το πλοίο έχει προσαράξει και το κόστος αποκόλλησης και επισκευής

αυτού υπερβαίνει την αξία του. 

o Το  πλοίο  έχει  υποστεί  µεγάλης  έκτασης  ζηµιά  και  το  κόστος

επισκευών προβλέπεται ότι θα υπερβεί την αξία του πλοίου. 

Προκειμένου  ο  ασφαλιζόµενος  να  απαιτήσει  αποζημίωση  για

Τεκµαρτή Ολική Απώλεια, θα πρέπει απαραίτητα να εγκαταλείψει το πλοίο

στους ασφαλιστές  µε έγγραφη αναγγελία εγκατάλειψης. 

Ναυαγιαιρεσία και έξοδα ναυαγιαιρεσίας

Ο  όρος  ναυαγιαιρεσία  (Salvage)  αναφέρεται  στην  περίπτωση  όπου  ένας

τρίτος, ανεξάρτητα από συμβόλαια και προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για

την διάσωση του πλοίου που βρίσκεται σε κίνδυνο σε μια θαλάσσια περιπέτεια µε

αποτέλεσµα  να  επιτύχει  τη  διάσωση  του  πλοίου.   Το  πρόσωπο  αυτό  ονοµάζεται

διασώστης (Salvor).  Η αµοιβή που καταβάλλεται στο διασώστη ονοµάζεται αµοιβή

ή έξοδα ναυαγιαιρεσίας. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι αν δεν υπάρξει επιτυχία στην

επιχείρηση ο διασώστης, δε δικαιούται αµοιβή (no cure - no pay) (Μυλωνόπουλος,

2000).
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Εφόσον ο διασώστης επιτύχει τη διάσωση, η αµοιβή του καθορίζεται από το

βαθµό  της  επιδεξιότητας  του,   τις  προσπάθειες  που  κατέβαλε,  τα  έξοδα  της

επιχείρησης  διάσωσης  και  το  βαθµό  του  κινδύνου  που  διέτρεχε  το  πλοίο  που

διέσωσε.  Η αµοιβή 33/58 ναυαγιαιρεσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει  την αξία του

πλοίου που διεσώθη.  Η αµοιβή ναυαγιαιρεσίας υπολογίζεται  µε βάση τη διασωθείσα

αξίας στο τέλος της διάσωσης (Geib, 2001). 

Περίπτωση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους

Στη περίπτωση της Αστικής Ευθύνης προ Τρίτους, οι ρήτρες του Ινστιτούτου

Ασφαλιστών Λονδίνου καλύπτουν  µόνο τα 3/4 της Αστικής Ευθύνης από σύγκρουση

µε άλλο πλοίο (Collision Liability). Για το 1/4 της Αστικής Ευθύνης από σύγκρουση,

καθώς  και  για  τις  υπόλοιπες  Αστικές  Ευθύνες  προς  τρίτους,   οι  πλοιοκτήτες

ασφαλίζονται σε αλληλο-ασφαλιστικούς οργανισµούς (Mutuals), στα Ρ and Ι Clubs.

Η ασφάλιση  Η&Μ

καλύπτει  µόνο τα 3/4 της Αστικής Ευθύνης, διότι έχει θεωρηθεί ότι αν ο πλοίαρχος

γνωρίζει ότι ο εργοδότης του, ο πλοιοκτήτης δηλαδή,  πρόκειται να καταβάλει το 1/4

της ζηµίας, θα είναι πιο προσεκτικός. Το όριο ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης είναι

τα  3/4  της  ασφαλιζόμενης  αξίας  και  προστίθενται  επί  του  ορίου  της  Ολικής

Απώλειας.  ∆ηλαδή,   ένα  πλοίο  είναι  ασφαλισµένο  για  4.000.000$   (για  Ολική

Απώλεια)  συν 3.000.000 $ (για Αστική Ευθύνη από σύγκρουση) (Anderson, 1999).

2.2 Είδη Πλοίων που Υπόκεινται σε Θαλάσσια Ασφάλιση

Τα  είδη  πλοίων  που  κυριαρχούν  στη  παγκόσμια  αγορά  της  ναυτιλίας  και

υπόκεινται σε θαλάσσια ασφάλιση, δια χωρίζονται σε 3 κύριες κατηγορίες. Σε Μπάλκ

κάριερ  (bulk  carrier)  που  αποτελεί  το  νεότερο  τύπο  Φορτηγού  πλοίου,  σε

δεξαμενόπλοια (tanker vessels) και σε κοντέινερ πλοία (container ships). 

- Bulk carriers:

 Mini Bulk Carrier από 100 ως 130 μέτρα μήκος και από 3.000 έως 23.999

dwt.  Απασχολούνται  σε  παράκτιο  εμπόριο,  χρησιμεύοντας  ως  πλοία

τροφοδοσίας για μεγαλύτερα πλοία. Το κύριο εμπόριο τους συνίσταται από

μικρά θαλάσσια δρομολόγια, μεταφέροντας περιορισμένες ποσότητες χύδην
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φορτίων  γενικά  σε  μικρότερα  λιμάνια,  χωρίς  περιορισμό  όσον  αφορά  το

μέγεθος των πλοίων. 

 Handysize,  είναι  οι  μεσαίοι  μεταφορείς  (αναλογικά  σε  μέγεθος)  χύδην

φορτίου,  μεταξύ  24.000  και  25.000  dwt  και  από  130-150  μέτρα  μήκος.

Μπορούν να μεταφέρουν φορτία σε μεγάλο αριθμό λιμένων και μπορούν να

φέρουν σημαντική ποικιλία και ποσότητα των χύδην φορτίων. 

 Handymax, επίσης πλοία χύδην φορτίου μεταξύ 35.000 και 50.000 dwt και

150-200 μέτρα μήκος. Αυτά τα φορτηγά πλοία είναι κατάλληλα για μικρούς

λιμένες με περιορισμούς στο μήκος και το βύθισμα του πλοίου, ή στα λιμάνια

που στερούνται  υποδομής μεταφόρτωσης. Χρησιμοποιούνται  κυρίως για τη

μεταφορά ξηρού φορτίου, όπως το σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα, τσιμέντου,

κατεργασμένου χάλυβα, λιπασμάτων και σπόρων. 

 Supramax,  ένα  είδος  πλοίου  που  απέκτησε  μεγάλη  φήμη  ολοένα  και

περισσότερο μετά το 2001. Αυτά τα πλοία βρίσκονται συνήθως μεταξύ των

50.000 και 61.000 dwt και έχουν συνήθως 5 αμπάρια φορτίου και γερανούς

καταστρωμάτων με ικανότητα ανύψωσης από 25mt (μετρικούς τόνους) έως

40mt. 

Εικόνα Νο.1 – Τύπος Πλοίου Bulk carrier
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 Panamax,  ο  όρος  αυτός  δόθηκε  στο  συγκεκριμένο  πλοίο  λόγω  των

περιορισμών  στο  σχεδιασμό  του  μεγέθους  που  δέχτηκε  εξαιτίας  τω

υδατοφραχτών της διώρυγας του Παναμά και ο όρος υιοθετήθηκε από την

παγκόσμια κοινότητα της ναυτιλίας. Με μήκος 200-230 μέτρα το φορτίο του

δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 80.000 τόνους dwt. Γενικώς, μεταφέρει σιτηρά,

άνθρακα και σιδηρομεταλλεύματα από Αμερικανικά λιμάνια.

 Suezmax, είναι το μεγαλύτερο πλοίο που μπορεί να διασχίσει την διώρυγα του

Σουέζ. Το μέγιστο βύθισμα (πλοίου) που επιτρέπεται στην διώρυγα του Σουέζ

είναι 18,90 μέτρα. 

 Capesize  bulk  carriers,  με  μήκος  230 έως  270 μέτρα  και  από 80,000 έως

199,000 τόνους dwt, είναι πολύ μεγάλα έτσι ώστε να διασχίσουν την διώρυγα

του Παναμά και εμπορεύονται φορτία από τον Ατλαντικό και γύρω από το

Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. 

 Very  Large  Bulk  Carriers  (VLBC),  270  μέτρων  και  πλέον  και  άνω  των

180,000 dwt. Είναι αρκετά εξειδικευμένα, και ναυπηγημένα για συγκεκριμένο

είδος εμπορίου. 

 Seawaymax, 226 μέτρων και 28,000 dwt μέγιστα. Είναι το μεγαλύτερο πλοίο

που μπορεί να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα του Saint Lawrence. 

 Malaccamax,  330  μέτρων  κατά  προσέγγιση  και   300.000  dwt.  Είναι  το

μεγαλύτερο πλοίο που μπορεί να διασχίσει τα Στενά της Μαλάκας. 

 Setouchmax,  με  μέγιστο  όριο 229 μέτρων και  300,000 dwt το πλοίο αυτό

συνήθως κατευθύνεται σε λιμάνια της θάλασσας Setouch Ιαπωνία. 

 Dunkirkmax, με μέγιστο 289 μέτρα και 175,000 dwt. 

 Kamsarmax, με μέγιστο 229 μέτρα μήκος και 82,000 dwt. 

 Newcastlemax, με 185,000 dwt κατά προσέγγιση. 
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Tanker Vessels (δεξαμενόπλοια):

 Coastal:  Μέγεθος:  3,001  dwt  -  10,000  dwt.  Αυτά  είναι  τα  μικρότερα

δεξαμενόπλοια  και  χρησιμοποιούνται  συνήθως  σε  παράκτια  ύδατα  που

απαιτούν πιο ρηχά πλοία. Αυτά τα δεξαμενόπλοια φέρουν συνήθως κηροζίνη,

πετρέλαια θέρμανσης, καύσιμα και χημικά προϊόντα. 

 Small: Μέγεθος: 10,001 dwt - 19,000 dwt. Αυτό είναι το επόμενο σε μέγεθος

δεξαμενόπλοιο και επίσης χρησιμοποιείται συχνά σε παράκτια ύδατα. Φέρουν

και  αυτά  συνήθως  κηροζίνη,  πετρέλαιο  θέρμανσης,  καύσιμα  και  χημικά

προϊόντα. 

 Handy/Handysize:  Μέγεθος:  19,001  dwt  -  25,000  dwt.  Αυτό  είναι  ένα

δημοφιλές  μεγέθους  δεξαμενόπλοιο,  αλλά συνήθως δεν χρησιμοποιείται  σε

πολύ μακρινά ταξίδια. 

 Medium/Handymax:  Μέγεθος:  25,001  dwt  -  45,000.  Πρόκειται  για  ένα

μεγαλύτερο είδος handy/handysize πλοίου. 

 Large/Long Range One (LRI): Μέγεθος: 45,001 - 70,000 dwt. 

 Large/Long Range Two (LRII): Μέγεθος: 70,001 - 100,000+ dwt. 

 Very Large Crude Carrier (VLCC):  Μέγεθος: 150,000 - 320,000 dwt.  Αυτά

είναι πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου που μεταφέρουν αργό

πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, τη Δυτική Αφρική, τη Βόρεια Θάλασσα

και  τον  κόλπο  Prudhoe  σε  προορισμούς  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  τη

Μεσογειακή Ευρώπη και  την Ασία.  Παρά το γεγονός  ότι  τα VLCCs είναι

πολύ μεγάλα πλοία, είναι δυνατόν να ερματίσουν (ballast) τα πλοία έτσι ώστε

να μπορέσουν να διασχίσουν τη διώρυγα του Σουέζ. 

 Ultra Large Crude Carrier (ULCC):  Μέγεθος: 321,000+ dwt.  Αυτά είναι τα

μεγαλύτερα  τεχνητά  πλοία  που  κινούνται.  Σήμερα,  το  μεγαλύτερο  ULCC

είναι  564.939  dwt.  Αυτά  τα  πλοία  πλέουν  τις  μεγαλύτερες  διαδρομές,

συνήθως από τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και

την  Ασία.  Είναι  τόσο  μεγάλα  που  απαιτούν  ειδικά  προσαρμοσμένους

τερματικούς σταθμούς για την φόρτωση και την εκφόρτωση. 
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Container Πλοία: 

Το  μέγεθος  ενός  εξειδικευμένου  πλοίου  εμπορευματοκιβωτίων  (container

ships)  μετριέται  σε  TEU  (Twenty-Foot  Equivalent  Units),  δηλαδή  σε

εμπορευματοκιβώτια 20 ποδιών. Αυτά τα πλοία είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν

αποκλειστικά  εμπορευματοκιβώτια  .  Γι’  αυτό  το  λόγο,  το  σχέδιο  τους  είναι

προσαρμοσμένο στις προκαθορισμένες (στάνταρ) διαστάσεις εμπορευματοκιβωτίων,

διαθέτοντας πλατιά ανοίγματα αμπαριών (wide hatches) και οδηγούς κυψελών (cell

guides) στα αμπάρια και μερικές φορές στο κατάστρωμα (Peters, 2003). 

Feeder και Feedermax: 

Αποτελούν τα μικρότερα πλοία της αγοράς με μέγεθος κάτω των 1.000 TEU.

Τα Feeder (0-499 TEU) και Feedermax (500-999 TEU) απασχολούνται σε κοντινές

αποστάσεις, συχνά ακτοπλοϊκές, συνδέοντας τα μεγάλα εμπορευματικά κέντρα μιας

περιφέρειας με τα δευτερεύοντα μικρότερα λιμάνια της. Τα πλοία αυτά έχουν την

δυνατότητα να προσεγγίζουν σε λιμάνια, όπου τα μεγαλύτερα πλοία δεν μπορούν να

εισέλθουν λόγω των διαστάσεων τους (Peters, 2003).

Εικόνα Νο.2 – Τύπος Πλοίου Container carrier

Τα μεγαλύτερα πλοία της αγοράς, άνω των 2.000 TEU, χρησιμοποιούνται στις

γραμμές μακρινών αποστάσεων και ξοδεύουν το 80% του χρόνου τους στη θάλασσα.

Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα Sub-panamax (2.000-2999 TEU),  τα Panamax

(3.000-3.999  TEU)  και  τα  Post-panamax  (άνω  των  4.000  TEU)”  (Γκιζιάκης  και

Παπαδόπουλος et al., 2006). 
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 Post-Panamax Plus: με μήκος 334 μέτρα και από 5.000-8.000 TEU. 

 New Panamax: με μήκος 396 μέτρα και από 11.000-15.500 TEU. 

 EEE-Class: με μήκος 399 μέτρα και χωρητικότητα 18.000 TEU. 

Εικόνα Νο.3 – Τύπος Πλοίων Container carrier

2.3 Διαφορετικά Είδη Ασφαλίσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές

2.3.1 Αντασφαλιση

Περί της αντασφαλισης προβλεπει το αρθρο 194 του Εμπ.Ν., το οποίο εχει

εφαρμογή και στην θαλασσια αντασφαλιση, και ορίζει οτι «ο ασφαλιστής δυναται να

ασφαλίσει  παρ’  εταίρο  τα  υπ’  αυτου  ασφαλισθεντα  πραγματα».  Επομενως,

αντασφαλιση είναι η συμβαση την οποία συναπτει ο ασφαλιστής με αλλο ασφαλιστή,

για να καλυψει ολους τους κινδυνους τους οποίους ανελαβε ή προκειται να αναλαβει

μεσα σε μια ορισμενη περίοδο.

Με  βαση  τους  ορους  της  συμβασης  αντασφαλισης,  ο  αντασφαλιστής

ασφαλίζει, μερικως ή ολικως, το ποσο που εχει ασφαλισθεί με την αρχική συμβαση,
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το οποίο εχει συμφωνηθεί να καταβληθεί απο τον ασφαλιστή ως αποζημίωση, εφοσον

επελθει ο ασφαλιστικος κίνδυνος. Ο ασφαλιστής πρεπει να αποδείξει οτι πλήρωσε τον

ασφαλισμενο, συνήθως μεσω ειδικής ρήτρας στην συμβαση. Στην πραξη, αρκεί να

προσκομισθεί  στον  αντασφαλιστή  η  εξοφλητική  αποδειξη  πληρωμής  του

ασφαλισμενου (Πουλαντζάς, 2005).

Η αντασφαλιση δεν πρεπει να υπερβαίνει το ασφαλισθεν ποσο, διοτι για το

υπερβαλλον  ποσο θα  είχαμε  καθαρή ασφαλιση και  οχι  αντασφαλιση.  Συνεπως,  η

αντασφαλιση ισχυει  εναντι  του αντασφαλιστή  μονο μεχρι  του ποσου της  αρχικής

ασφαλισης.  Ο  αντασφαλιστής  είναι  υποχρεωμενος  να  συμβαλλει  στα  εξοδα  προς

αποτροπή  ή  μείωση  της  ζημιας  λογω  ασφαλισμενου  κινδυνου.  Αν  ο  ασφαλιστής

πληρωσει  για  οποιοδήποτε  λογο  ποσοστο  της  ασφαλιστικής  αποζημίωσης  στον

ασφαλισμενο, το ίδιο ποσοστο θα καταβαλει και ο αντασφαλιστής στον ασφαλιστή

(Μυλωνόπουλος, 2000).

Ο ασφαλισμενος δεν εχει νομικο δεσμο με τον αντασφαλιστή, αλλα μονο με

τον ασφαλιστή, και αυτο διοτι οι δυο συμβασεις είναι κατ’ αρχήν ανεξαρτητες. Για

τον ίδιο λογο ο ασφαλισμενος δεν δικαιουται να απευθυνθεί στον αντασφαλιστή για

να αποζημιωθεί για καλυπτομενη ζημια κατα το μετρο της αντασφαλισης. Παρολα

αυτα, η ολική ή η μερική ανατροπή της ασφαλιστικής συμβασης, επιφερει και την

αντίστοιχη  ανατροπή  της  αντασφαλισης,  χωρίς  να  ισχυει  αντίθετη  συμφωνία

(Deacon, 2005).

2.3.2 Υπασφαλιση

Υπασφαλιση, ή οπως αλλιως ονομαζεται, μερική ασφαλιση, είναι η ασφαλιση

κατα  ζημιων  που  καλυπτει  μερος  αυτής  ή  ορισμενη  ποσοτητα.  Η  υπασφαλιση

περιορίζει την αποζημίωση λογω ζημιας στο συμφωνηθεν ποσο, το οποίο υπολείπεται

της ασφαλιστικής αξίας του αντικειμενου. «Αν η κατα των ζημιων ασφαλιση καλυπτει

μερος  μονο  της  αξίας  του  ασφαλισθεντος  πραγματος,  ο  ασφαλισμενος  υφίσταται

αναλογο  μερος  των  ζημιων  ή  απωλειων»  (Anderson,  1999).  Με  το  αρθρο  αυτο,

καθορίζεται  ο  καλουμενος  «αναλογικος  κανονας»,  βαση  του  οποίου  γίνεται  ο

κανονισμος της αποζημίωσης στην περίπτωση της υπασφαλισης.

Ετσι λοιπον, οταν το ασφαλιστικο ποσο είναι κατωτερο απο την ασφαλιστική

αξία, για το μη καλυπτομενο μερος της, ο ασφαλισμενος θεωρείται αυτασφαλισμενος
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και αναλαμβανει ο ίδιος αναλογο μερος των ζημιων, σε περίπτωση επελευσης του

κινδυνου (Molck-Ude, 2000).

2.3.3 Πολλαπλή ασφαλιση

Τα πραγματα που ασφαλίζονται για ολοκληρη την αξία τους δεν μπορουν να

ασφαλισθουν  εκ  νεου για  τον  ίδιο χρονο και  για  τους  ίδιους  κινδυνους  (Deacon,

2005).  Η δευτερη ασφαλιση είναι  ομως ισχυρή στις  επομενες  περιπτωσεις  (Geib,

2001):

α) Αν εγινε υπο την αίρεση της ακυροτητας της προηγουμενης ασφαλισης.

β)  Αν  εγινε  υπο  την  αίρεση  της  ολικής  ή  μερικής  αφερεγγυοτητας  του  πρωτου

ασφαλιστή.

γ)  Αν  τα  δικαιωματα  που  πηγαζουν  απο  την  πρωτη  ασφαλιση  εκχωρήθηκαν  στο

δευτερο ασφαλιστή.

δ) Αν εγινε παραίτηση απο τα δικαιωματα που πηγαζουν απο την πρωτη ασφαλιση,

απεναντι στον πρωτο ασφαλιστή.

Πολλαπλή ασφαλιση δεν υπαρχει  οταν τα μεν αντικείμενα και  οι  κίνδυνοι

είναι  ίδιοι,  οι  δε  ενδιαφερομενοι,  οι  οποίοι  συναπτουν  τις  ασφαλίσεις,  είναι

διαφορετικοί.

2.3.4 Συνασφαλιση

Η  περίπτωση  της  πολλαπλής  ασφαλισης  προϋποθετει  πλήρη  καλυψη  της

ασφαλιστικής αξίας του πραγματος απο την πρωτη ασφαλιση. Είναι ομως δυνατον

περισσοτεροι  απο  ενας  ασφαλιστες  να  αναλαβουν,  με  ξεχωριστες  συμβασεις

ασφαλισης,  να  καλυψει  ο  καθενας  ενα  μονο  μερος  της  ασφαλιστικής  αξίας

(Πουλαντζάς, 2005).

Σε καθε μια ασφαλιση ομως πρεπει να μνημονευονται οι αλλες, καθως και τα

αντίστοιχα ασφαλιστικα ποσα, που η καθε μια καλυπτει. Αυτή είναι η περίπτωση της

συνασφαλισης,  που  αποσκοπεί  στο  μερισμο  της  ευθυνης  μεταξυ  διαφορων

ασφαλιστων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης του ασφαλιζομενου κινδυνου, ο καθε

ασφαλιστής ευθυνεται αναλογα με το ασφαλιστικο ποσο που καλυπτει. Το συνολο της
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αποζημίωσης  δεν  μπορεί  να  ξεπερνα  την  πραγματική  αξία  του  ασφαλισμενου

αντικειμενου (Geib, 2001).

2.3.5 Υπερασφαλιση

Το αρθρο 201 του Εμπ.Ν., ρυθμίζει το θεμα της υπερασφαλισης και ορίζει οτι:

η ασφαλιση για ποσο που υπερβαίνει την αξία των ασφαλισθεντων πραγματων, δεν

παραγει αποτελεσματα ως προς τον ασφαλισμενο, εαν εγινε απο αυτον «δολίως ή

απατηλως»,  ο  δε  «καλής  πίστεως»  ασφαλιστής  δικαιουται  το  ασφαλιστρο.  Αν  ο

ασφαλισμενος δεν ενήργησε «δολίως ή απατηλως», η ασφαλιση είναι ισχυρή μεχρι

της αξίας των ασφαλισθεντων πραγματων, ο δε ασφαλισμενος δεν υποχρεουται να

πληρωσει το ασφαλιστρο για το υπερβαλλον ποσο, αλλα οφείλει μονο αποζημίωση

ίση προς το μισο τοις εκατο του ασφαλιστικου ποσου (Molck-Ude, 2000).

Αν  λοιπον,  συνομολογηθεί  ασφαλιση  για  ποσο  το  οποίο  υπερβαίνει  την

πραγματική  αξία  του  πραγματος  και  ο  ασφαλιζομενος  ενήργησε  με  δολο,  τοτε  η

ασφαλιση αυτή δεν εχει  αποτελεσματα.  Αν δεν υπαρχει δολος,  η ασφαλιση ισχυει

μεχρι  την πραγματική αξία του πραγματος.  Ο ασφαλιζομενος  δεν υποχρεουται  να

καταβαλει  ασφαλιστρο  για  την  υπερβαλλουσα  αξία,  υποχρεουται  ομως  να

αποζημιωσει τον ασφαλιστή με την αποζημίωση που ορίζει η σχετική διαταξη.

2.3.6 Ευθυνη Επομενων Ασφαλιστων

Αν  δεν  καλυπτεται  απο  την  πρωτη  ασφαλιση  ολοκληρη  η  αξία  του

ασφαλισθεντος πραγματος, οι επομενοι ασφαλιστες ευθυνονται για το υπολοιπο της

αξίας, κατα την ταξη της χρονολογίας των ασφαλιστικων συμβασεων. Οι ασφαλίσεις

που συνομολογήθηκαν την ίδια ημερα, θεωρουνται συγχρονες και είναι ισχυρες μεχρι

συμπλήρωσης ολοκληρης της αξίας, αναλογα με το ποσο που εχει ασφαλίσει ο καθε

ασφαλιστής (Anderson, 1999). 

Η διαφορα της ωρας δεν λαμβανεται υποψη, ουτως ωστε να θεωρείται  οτι

καποια απο τις συμβασεις συνομολογήθηκε πριν απο καποια αλλη. Στην περίπτωση

που συμφωνήθηκε οτι, εαν ο ασφαλιζομενος παραβεί την υποχρεωσή του να δηλωσει

καθε  αλλη  ασφαλιση  επερχεται  ακυροτητα,  η  συμφωνία  αυτή  είναι  ισχυρή,

ανεξαρτητα  αν  τα  ποσα  ολων  των  ασφαλίσεων  δεν  υπερβαίνουν  την  αξία  του

πράγματος (Deacon, 2005).
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2.4 Το Θαλάσσιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Το ασφαλιστήριο είναι το κυριο εγγραφο με το οποίο καθορίζονται οι οροι της

ασφαλιστικής συμβασης και εχει αποδεικτική λειτουργία. Υπαρχουν, ομως, και αλλα

εγγραφα που αποδεικνυουν την ασφαλιστική συμβαση. Τετοια είναι το εγγραφο που

τροποποιεί  το  ασφαλιστήριο  και  καλείται  επασφαλιστήριο,  επιστολες,

τηλεγραφήματα, οι αποδείξεις των ασφαλίστρων κ.ο.κ. (Πουλαντζάς, 2005)

Ο  ασφαλιστής  είναι  υποχρωμενος  να  παραδωσει  το  ασφαλιστήριο  στον

ασφαλισμενο.  Αυτο ισχυει  και οταν υπαρχει  ασφαλιση για λογαριασμο αλλου.  Σε

περίπτωση  συνασφαλισης,  καθενας  απο  τους  ασφαλιστες  είναι  υποχρεωμενος  να

εκδοσει ίδιο ασφαλιστήριο. Τα ασφαλιστήρια είναι αριθμημενα και εχουν τυπωμενο

το ονομα του ασφαλιστή. 

Σε  περίπτωση  που  η  υποχρεωση  του  ασφαλιστή  προς  παραδοση  του

ασφαλιστηρίου καταστεί ληξιπροθεσμη, ο ασφαλιζομενος μπορεί να ασκήσει το κατα

το αρθρο 325 ΑΚ δικαίωμα επίσχεσης και να παρακρατήσει το ασφαλιστρο εως οτου

ο  ασφαλιστής  επιδοσει  σε  αυτον  το  ασφαλιστήριο.  Το  δικαίωμα  ομως  επίσχεσης

μπορεί να ασκήσει και ο ασφαλιστής παρακρατωντας το ασφαλιστήριο μεχρις οτου

καταβληθεί το ληξιπροθεσμο ασφαλιστρο (Anderson, 1999).

Στοιχεία  ασφαλιστηρίου  οριζομενα  απο  το  νομο  είναι  η  χρονολογία,  τα

συμβαλλομενα μερη και η διαμονή τους, το αντικείμενο της ασφαλισης, οι παροχες

των συμβαλλομενων, καθως και το ονομα, το είδος, η χωρητικοτητα και η ιθαγενεια

του πλοίου.  Η χρονολογία  του ασφαλιστηρίου εχει  σημασία  γιατί  π.χ.  στην κατα

χρονο ασφαλιση αυτή αρχίζει απο τη χρονολογία που καθορίζει το ασφαλιστήριο. Σε

περίπτωση  υπαρξης  διαφορετικων  ημερομηνιων  υπογραφής  του  ασφαλιστηρίου

λαμβανεται  υπ’ οψη η πιο προσφατη.  Το αρθρο 192 ΕΝ απαιτεί  ως  στοιχείο  του

ασφαλιστηρίου και το αντικείμενο της ασφαλισης (Αναστασόπουλος, 2005).

Περαιτερω,  το  αρθρο  192  ΕΝ  ορίζει  οτι  στο  ασφαλιστήριο  πρεπει  να

περιεχονται ενδείξεις που προσδιορίζουν τις παροχες των συμβαλλομενων. Απο την

αποψη της παροχής του ασφαλιζομενου πρεπει να προσδιορίζεται  το ασφαλιστρο,

ενω απο αποψη παροχής του ασφαλιστή πρεπει να προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που

αναλαμβανει  ο τελευταίος,  καθως και ο χρονος εναρξης και λήξης αυτων (Αρθρο

269, εδ. α ΚΙΝΔ) (Πουλαντζάς, 2005). 
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Κίνδυνοι που δεν περιλαμβανονται στην ασφαλιστική προστασία μπορουν να

καλυφθουν  με  ειδικες  ρήτρες.  Δεν  εχει  παρα να  σκεφθεί  κανείς  τους  πολεμικους

κινδυνους,  οι οποίοι κατα το αρθρο 272 ΚΙΝΔ οχι μονο δεν καλυπτονται απο την

ασφαλιστική συμβαση αλλα η εκθεση του πλοίου σε αυτους εχει ως αποτελεσμα τη

λυση της ασφαλιστικής συμβασης (Geib, 2001).

Τελος, το αρθρο 258 ΚΙΝΔ επιτασσει οπως ‘το ασφαλιστήριο πλην των εν

αρθρο 192 ΕΝ στοιχείων, αναγραφει το ονομα, το είδος, τη χωρητικοτητα και την

ιθαγενεια του πλοίου’. Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο δεν περιεχει τα στοιχεία

που απαιτουν τα αρθρα 192 ΕΝ και 258 ΚΙΝΔ δε θίγεται η αποδεικτική αξία του

εγγραφου αλλα περιορίζεται μονο στα στοιχεία που περιεχει. Σε περίπτωση απωλειας

του ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική σχεση είναι δυνατον να αποδειχθεί  με ορκο ή

ομολογία (Πουλαντζάς, 2005).

Απο την αλλη οι ιδιοκτήτες των φορτίων ζητουν αμετακλητα το ασφαλιστήριο

συμβολαιο  ως αποδεικτικο  στοιχείο  για τη φορτωση του πλοίου,  ενω οι  τραπεζες

ζητουν το ασφαλιστήριο συμβολαιο ως πιστοποιητικο καταλληλοτητας για το φορτίο

και  το  πλοίο.  Ενα  θαλασσιο  ασφαλιστήριο  πρεπει  να  καθορίζει  το  ονομα  του

ασφαλισμενου,  ή  καποιου  προσωπου που συναπτει  την  ασφαλιση αντ’ αυτου.  Το

ασφαλιζομενο  αντικείμενο  πρεπει  να  καθορίζεται  στο  θαλασσιο  ασφαλιστήριο  με

λογική βεβαιοτητα. Η φυση και η εκταση του συμφεροντος του ασφαλισμενου στο

ασφαλιζομενο  αντικείμενο  δεν  χρειαζεται  να  καθορίζονται  στο  ασφαλιστήριο

(Anderson, 1999).

Tο ασφαλιστήριο καθορίζει το ασφαλιζομενο αντικείμενο με γενικους ορους,

που  αναφερεται  στο  συμφερον  που  ο  ασφαλισμενος  σκοπευει  να  καλυψει.  Στην

εφαρμογή του αρθρου αυτου προσοχή δίδεται σε οποιαδήποτε συνήθεια ρυθμίζει τον

καθορισμο του ασφαλιζομενου αντικειμενου. Ενα ασφαλιστήριο μπορεί να είναι είτε

εκτιμημενο  ή  ανεκτίμητο.  Οι  γενικοί  οροι  στο  ασφαλιστήριο  συμβολαιο  δεν

συνιστουν ασφαλιστική καλυψη, αλλα ρυθμίζουν τα δικαιωματα και τις υποχρεωσεις

των συμβαλλομενων μελων (Deacon, 2005).

Ενα εκτιμημενο ασφαλιστήριο είναι ενα ασφαλιστήριο που προσδιορίζει τη

συμφωνημενη αξία του ασφαλιζομενου αντικειμενου. Συμφωνα με τις διαταξεις του

Νομου και  ελλείψει  δολου η αξία που καθορίζεται  στο ασφαλιστήριο είναι,  οσον
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αφορα τον ασφαλιστή και ασφαλισμενο, αδιαμφισβήτητη της ασφαλίσιμης αξίας του

αντικειμενου που προκειται να ασφαλιστεί, ανεξαρτητα αν η απωλεια είναι ολική ή

μερική. Εκτος εαν το ασφαλιστήριο ορίζει διαφορετικα, η αξία που καθορίσθηκε στο

ασφαλιστήριο δεν είναι  αδιαμφισβήτητη για τον καθορισμο της τεκμαρτής  ολικής

απωλειας (Αναστασόπουλος, 2005).

Ενα ανεκτίμητο ασφαλιστήριο, ασφαλιστήριο το οποίο δεν καθορίζει την αξία

του  ασφαλιζομενου  αντικειμενου,  αλλα  αποτελεί  υποκείμενο  στο  οριο  του

ασφαλιστικου ποσου, επιτρεπει στην ασφαλιστική αξία να εξακριβωθεί μετεπειτα με

τροπο που εχει προηγουμενως προσδιορισθεί στο ασφαλιστήριο (Αναστασόπουλος,

2005).
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3. Κεφάλαιο  Τρίτο :  Ασφαλιστικές  Ρήτρες  Φορτίου  του  Ινστιτούτου

Ασφαλιστών Λονδίνου και Παράγοντες Διαμόρφωσης Ασφαλίστρου

3.1 Ασφάλιση  Θαλάσσιων  Εμπορευμάτων  Βάσει  Ινστιτούτου  Ασφαλιστών

Λονδίνου

Αποτελεί γεγονός πως με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς και

διακίνησης  εμπορικών  προϊόντων,  έχουν  δημιουργηθεί  παγκόσμια  δίκτυα

εξυπηρέτησης,  προκειμένου  να  εφαρμόζονται  οι  διεθνείς  διακανονισμοί,  σε

περιπτώσεις  ζημιών,  που  υπό  άλλες  συνθήκες  είναι  εξαιρετικά  χρονοβόρες  και

επιπλέον αρκετά δαπανηρές (Πουλαντζάς, 2005). 

Οι διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν βασίζονται σε ειδικούς όρους και ρήτρες

που έχουν θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου (Institute Cargo

Clauses), οι οποίες συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέμου (Institute War Clauses) και

τέλος των απεργιών (Institute Strike Clauses) (Μυλωνόπουλος, 2000). 

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν αρχίζει και δεν τελειώνει

με την έναρξη και την λήξη της μεταφοράς του ταξιδίου. Πέρα από τις ημερομηνίες

της  μεταφοράς  τα  φορτία  υπόκεινται  σε  εμπορικούς  και  νομικούς  όρους,  διεθνή

δικαστήρια  καθώς  και  συμφωνίες  αγοροπωλησιών  εμπορευμάτων. Ο  μεταφορέας

αναλαμβάνει την εκτέλεση της διαμετακόμισης αγαθών από έναν τόπο σε κάποιον

άλλο. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των εμπορευμάτων

που αναλαμβάνει να διακινήσει και σε περίπτωση υλικών ζημιών ή απωλειών αυτών

τότε είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη τους (Πουλαντζάς, 2005)

Βασικό αντικείμενο ασφάλισης του κλάδου Μεταφορών είναι η κάλυψη από

οποιαδήποτε  φυσική  ζηµία  ή  απώλεια  των  φορτίων  (εµπορεύµατα,  οικοσκευές,

περιουσιακά  στοιχεία  κλπ)  που  διακινούνται,  µε  κάθε  αναγνωρισμένο  µέσο.

Σύµφωνα  µε  τους  όρους  του  ασφαλιστηρίου  πρέπει  ο  ασφαλιζόµενος  να  έχει

ασφαλίσιµο  συµφέρον  απέναντι  στο  µεταφερόµενο  -  ασφαλισµένο  φορτίο.  Και

ασφαλίσιµο συµφέρον µπορεί να έχει  µόνο ένας :  ο ιδιοκτήτης του φορτίου.  Στο

εµπόριο όµως ο ιδιοκτήτης µπορεί να είναι ή ο πωλητής ή ο αγοραστής. 
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Άρα  ασφαλιζόµενος  µπορεί  να  είναι  ένας  από  τους  δύο,  ανάλογα  µε  το

είδος/τρόπο αγοροπωλησίας.  Ο µεταφορέας µπορεί να ασφαλίσει την συμβατική του

ευθύνη, που προκύπτει απ΄ την µεταφορά αγαθών αλλά όχι το ίδιο το εµπόρευµα. Ως

ακολούθως,  αναφέρονται  οι  ρήτρες  ασφάλισης όπως  τυποποιήθηκαν  από  το

Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου, ως εξής (Μυλωνόπουλος, 2000)

 INSTITUTE CARGO CLAUSES «C» 1. 1.82 Οι ρήτρες «C» παρέχουν την

πλέον περιορισµένη κάλυψη κατά των βασικών ζηµιών που τυχόν συµβούν

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ενός φορτίου. Καλύπτεται και η µερική και η

ολική απώλεια ή ζηµιά του φορτίου που οφείλεται:  

α) σε πυρκαγιά ή έκρηξη 

β)  σε  προσάραξη  ή  βύθιση  ή  ανατροπή,  αν  πρόκειται  για  πλοίο  ή  πλωτό

µέσο. 

γ) σε ανατροπή, εκτροχιασµό, πρόσκρουση ή σύγκρουση, αν πρόκειται  για

χερσαίο µεταφορικό µέσο 

δ) σε πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου µεταφορικού µε άλλο

αντικείµενο εκτός από το νερό 

ε)  σε εκφόρτωση του µεταφερόµενου εµπορεύµατος  σε λιµάνι  κινδύνου ή

καταφυγής 

στ) σε θυσία γενικής αβαρίας 

ζ) σε θεληµατική ρίψη του εµπορεύµατος στη θάλασσα, δηλαδή ουσιαστικά

πρόκειται για µια αναγκαία θυσία µέρους του φορτίου, ώστε να σωθούν τα

υπόλοιπα στοιχεία(µορφή γενικής αβαρίας.

 ΙΝSTITUTE  CARGO  CLAUSES  «Β»  1.1.82 Με  αυτή  τη  µορφή  ρητρών

ουσιαστικά συμπληρώνονται οι ρήτρες «C», µε την επιπλέον κάλυψη ολικής

ή µερικής απώλειας ή ζηµιάς που οφείλεται:  

α) ηφαιστειακή έκρηξη, σεισµό ή κεραυνό 
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β)  εισροή  νερού  ή  θαλάσσιου  ή  γλυκού  (µε  εξαίρεση  το  βρόχινο)  στο

µεταφορικό µέσο ή στο κιβώτιο εµπορευµάτων ή στον αποθηκευτικό χώρο 

γ) παράσυρση του εµπορεύµατος στη θάλασσα από κύµα: εδώ φυσικά µιλάµε

για  την  περίπτωση  που  το  µεταφερόµενο  φορτίο  τοποθετήθηκε  στο

κατάστρωµα του πλοίου ή παρασύρθηκε από το κύµα στη θάλασσα, λόγω

κακοκαιρίας  κατά  τη  διάρκεια  του  πλοίου. Φυσικά,  πρέπει  να  ερευνηθεί

τέτοια  περίπτωση  «αποθήκευσης»  φορτίου  στο  κατάστρωµα,  πριν  την

ανάληψη  του  κινδύνου,  αφού  ο  Underwriter  θα  είναι  αυστηρότερος  στην

αξιολόγηση του, µάλιστα όχι µόνο προς την τιµολόγηση, αλλά και ως προς

την ίδια ανάληψη του κινδύνου

δ)  ολική  απώλεια  δέµατος  κατά  τη  διάρκεια  της  φορτοεκφόρτωσης  στο

πλοίο  

 INSTITUTE  CARGO  CLAUSES  «Α»  1.1.82 Οι  ρήτρες  αυτές  καλύπτουν

οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια συµβεί στο φορτίο και δεν έχει όµως εξαιρεθεί

ονοµαστικά. Σ’  αυτές  τις  ρήτρες συνήθως προσθέτονται  Ειδικές  Ρήτρες  µε

στόχο την κάλυψη συγκεκριµένων και ειδικών αναγκών του πελάτη, όπως π.χ

απεργίες, πόλεµοι κλπ

3.2 Ευθύνες και  Υποχρεώσεις  για Πωλητές  και  Αγοραστές  Εμπορευμάτων

στις Θαλάσσιες Μεταφορές Βάσει Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου

Οι ευθύνες οι οποίες απορρέουν για τους πωλητές και αγοραστές φορτίων που

υπόκεινται  σε  θαλάσσια  μεταφορά  και  όπως  αυτές  απορρέουν  από το  Ινστιτούτο

Ασφαλιστών Φορτίου, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής (Μυλωνόπουλος,

2000).
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Πίνακας Νο.1 - Υποχρεώσεις για Πωλητές και Αγοραστές Εμπορευμάτων στις

Θαλάσσιες Μεταφορές Βάσει Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου

A. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ: Β. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ:

Α.1. Παράδοση των εμπορευμάτων
σύμφωνα με το συμβόλαιο

Β.1. Πληρωμή της αξίας

Να παραδώσει τα εμπορεύματα και το
εμπορικό τιμολόγιο ή το ισοδύναμο του
ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το

συμβόλαιο πώλησης, καθώς επίσης και
κάθε άλλη απόδειξη τήρησης της

συμφωνίας που μπορεί να απαιτεί το
συμβόλαιο.

Να πληρώσει την αξία (των
εμπορευμάτων), όπως προβλέπεται στο

συμβόλαιο πώλησης.

Α.2. Άδειες, εξουσιοδοτήσεις και
διατυπώσεις

Β.2. Άδειες, εξουσιοδοτήσεις και
διατυπώσεις

Να αποκτήσει, με δικό του κίνδυνο και
έξοδα, την άδεια εξαγωγής ή άλλη

επίσημη εξουσιοδότηση και να
διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες για

την εξαγωγή των εμπορευμάτων
τελωνειακές διατυπώσεις.

Να αποκτήσει, με δικό του κίνδυνο και
έξοδα, την άδεια εισαγωγής ή άλλη

επίσημη εξουσιοδότηση και να
διεκπεραιώσει όλες τις τελωνειακές
διατυπώσεις για την εισαγωγή των

εμπορευμάτων και, όπου απαιτείται, για
τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης

χώρας.

Α.3. Σύμβαση μεταφοράς και
ασφάλισης

Β.3. Σύμβαση μεταφοράς

α. Σύμβαση μεταφοράς
Να συνάψει σύμβαση, με συνήθεις όρους
και με δικά του έξοδα, για τη μεταφορά

των εμπορευμάτων μέχρι το συμφωνημένο
σημείο, στον κατονομαζόμενο τόπο

προορισμού, διά της συνήθους οδού και με
το συνηθισμένο τρόπο. Αν δεν

συμφωνήθηκε ή δεν προσδιορίζεται από
την πρακτική κάποιο σημείο, ο πωλητής
μπορεί να επιλέξει το σημείο αυτό, στον
κατονομαζόμενο τόπο προορισμού, που

τον διευκολύνει περισσότερο για το σκοπό
αυτό.

β. Σύμβαση ασφάλισης
Να αποκτήσει με δικά του έξοδα,

ασφάλεια φορτίου όπως έχει συμφωνηθεί
στο συμβόλαιο, ώστε ο αγοραστής ή

Ουδεμία υποχρέωση
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οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει
ασφαλίσιμο ενδιαφέρον επί των

εμπορευμάτων, να νομιμοποιείται να
απαιτήσει αποζημίωση απ' ευθείας από

τον ασφαλιστή και να εφοδιάσει τον
αγοραστή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
άλλη απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης. Η

ασφάλεια θα πρέπει να συναφθεί με
ασφαλιστές ή με ασφαλιστική εταιρεία
καλής φήμης και εκτός ρητής αντίθετης
συμφωνίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνη
με την ελάχιστη κάλυψη που παρέχουν οι

"Ρήτρες Φορτίου του Ινστιτούτου"
(Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου)
["Institute Cargo Clauses" (Institute of

London Underwriters)], ή οποιεσδήποτε
άλλες παρόμοιες ρήτρες. Η διάρκεια της

ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με το Β.5. και Β.4. Αν ζητηθεί
από τον αγοραστή, ο πωλητής οφείλει να
καλύψει, με έξοδα του αγοραστή και τους
κινδύνους πολέμου, απεργιών, στάσεων
και πολιτικών εξεγέρσεων (war, strikes,
riots and civil commotion risks), αν αυτό

είναι εφικτό. Η ελάχιστη ασφάλεια θα
πρέπει να καλύπτει την αξία του

συμβολαίου (πώλησης) πλέον δέκα τοις
εκατό (δηλ. 110%) και θα πρέπει να

συναφθεί στο νόμισμα του συμβολαίου
(πώλησης).

Α.4. Παράδοση Β.4. Παραλαβή

Να παραδώσει τα εμπορεύματα στη
φροντίδα του μεταφορέα ή αν υπάρχουν

διαδοχικοί μεταφορείς, του πρώτου
μεταφορέα, για την μεταφορά τους στον
κατονομαζόμενο τόπο προορισμού κατά
την καθορισμένη ημερομηνία ή μέσα στη

συμφωνημένη προθεσμία.

Να αποδεχθεί την παράδοση των
εμπορευμάτων, εφόσον παραδόθηκαν

σύμφωνα με το Α.4., και να τα
παραλάβει από τον μεταφορέα στον
κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

Α.5. Μεταβίβαση των κινδύνων Β.5. Μεταβίβαση των κινδύνων

Να αναλάβει, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Β.5., όλους τους κινδύνους

απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων
μέχρι του χρονικού σημείου που αυτά θα

έχουν παραδοθεί σύμφωνα με το Α.4.

Να αναλάβει όλους τους κινδύνους
απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων
από τη στιγμή που αυτά παραδόθηκαν
σύμφωνα με το Α.4. Σε περίπτωση που
θα παραλείψει να στείλει ειδοποίηση

στον πωλητή σύμφωνα με το Β.7.,
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(οφείλει) να αναλάβει όλους τους
κινδύνους απώλειας ή ζημίας των

εμπορευμάτων από τη συμφωνημένη
ημερομηνία ή από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας που καθορίστηκε
για παράδοση, υπό τον όρο όμως ότι τα

εμπορεύματα έχουν δεόντως
εξατομικευθεί, δηλαδή έχουν σαφώς
τεθεί κατά μέρος ή έχουν κατ' άλλον

τρόπο πιστοποιηθεί ότι είναι τα
εμπορεύματα του συμβολαίου.

Α.6. Κατανομή των εξόδων Β.6. Κατανομή των εξόδων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Β.6.,

 Να πληρώσει, όλα τα συναφή με
τα εμπορεύματα έξοδα μέχρι τη

στιγμή που αυτά θα έχουν
παραδοθεί σύμφωνα με το Α.4.,
καθώς επίσης και το ναύλο και
έξοδα που απορρέουν από την

Α.3.α., συμπεριλαμβανομένων και
των εξόδων φόρτωσης των

εμπορευμάτων και εκφόρτωσης
στον τόπο προορισμού που μπορεί
να περιλαμβάνονται στο ναύλο ή
να βαρύνουν τον πωλητή κατά τη

σύναψη σύμβασης μεταφοράς.

 Να πληρώσει όλα τα έξοδα των
απαραίτητων για την εξαγωγή

τελωνειακών διατυπώσεων, καθώς
επίσης και τους δασμούς, φόρους

και λοιπές επιβαρύνσεις που
οφείλονται κατά την εξαγωγή.

Να πληρώσει, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Α.3. όλα τα συναφή με τα
εμπορεύματα έξοδα, από τη στιγμή που
αυτά θα έχουν παραδοθεί σύμφωνα με
το Α.4., και να πληρώσει όλα τα έξοδα
και επιβαρύνσεις των εμπορευμάτων
κατά την διάρκεια της μεταφοράς και

μέχρι την άφιξη τους στο συμφωνημένο
τόπο προορισμού,

συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων
εκφόρτωσης, εκτός αν τα έξοδα αυτά

έχουν περιληφθεί στο ναύλο ή βάρυναν
τον πωλητή κατά τη σύναψη σύμβασης

μεταφοράς, σύμφωνα με το Α.3.α.
Σε περίπτωση που θα παραλείψει να

στείλει κατάλληλη ειδοποίηση σύμφωνα
με το Β.7, (οφείλει) να πληρώσει όλα τα
πρόσθετα έξοδα που θα επιβαρύνουν τα

εμπορεύματα από την συμφωνημένη
ημερομηνία ή ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας που καθορίσθηκε για
αποστολή, υπό τον όρο όμως ότι τα

εμπορεύματα έχουν δεόντως
εξατομικευθεί, δηλαδή έχουν σαφώς
τεθεί κατά μέρος ή έχουν κατά άλλον

τρόπο πιστοποιηθεί ότι είναι τα
εμπορεύματα του συμβολαίου. Να

πληρώσει όλους τους δασμούς, φόρους
και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης

και τα έξοδα διεκπεραίωσης των
τελωνειακών διατυπώσεων που

οφείλονται κατά την εισαγωγή των
εμπορευμάτων και, όπου απαιτείται,

κατά τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης
χώρας.
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Α.7. Ειδοποίηση στον αγοραστή Β.7. Ειδοποίηση στον πωλητή

Να στείλει στον αγοραστή επαρκή
ειδοποίηση ότι τα εμπορεύματα έχουν

παραδοθεί επί του πλοίου, καθώς επίσης
και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία

που θα επιτρέψει στον αγοραστή να λάβει
τα μέτρα που συνήθως είναι απαραίτητα

για να μπορέσει να παραλάβει τα
εμπορεύματα.

Σε περίπτωση που δικαιούται να
καθορίσει το χρόνο αποστολής των

εμπορευμάτων ή / και τον τόπο
προορισμού, να στείλει στον πωλητή

σχετική ειδοποίηση.

Α.8. Απόδειξη παράδοσης, έγγραφο
μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό

μήνυμα

Β.8. Απόδειξη παραλαβής, έγγραφο
μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό

μήνυμα

Να εφοδιάσει τον αγοραστή, με έξοδα του
πωλητή, αν συνηθίζεται, με το σύνηθες

έγγραφο μεταφοράς (για παράδειγμα, μία
διαπραγματεύσιμη φορτωτική, ένα μη
διαπραγματεύσιμο έγγραφο θαλάσσιας
μεταφοράς, ένα έγγραφο αποστολής διά

εσωτερικής υδάτινης οδού, μία
αεροπορική φορτωτική, μία

σιδηροδρομική φορτωτική, μία οδική
φορτωτική ή ένα έγγραφο πολλαπλής
μεταφοράς). Όταν ο πωλητής και ο
αγοραστής έχουν συμφωνήσει να

επικοινωνούν ηλεκτρονικά, το έγγραφο
που αναφέρεται στις προηγούμενες

παραγράφους, μπορεί να αντικατασταθεί
από ένα ισοδύναμο μήνυμα ηλεκτρονικής

ανταλλαγής δεδομένων (EDI).

Να αποδεχθεί το έγγραφο μεταφοράς
σύμφωνα με το Α.8., εφόσον αυτό είναι

σύμφωνο με το συμβόλαιο.

Α.9. Έλεγχος - συσκευασία -
μαρκάρισμα

Β.9. Επιθεώρηση των εμπορευμάτων

Να πληρώσει τα έξοδα που ανακύπτουν
από ελεγκτικές εργασίες (όπως ποιοτικούς

ελέγχους, μετρήσεις, ζυγίσεις,
καταμετρήσεις) που είναι απαραίτητες για

την παράδοση των εμπορευμάτων
σύμφωνα με το Α.4. Να προμηθεύσει με

δική του δαπάνη, τη συσκευασία (εκτός αν
είναι συνηθισμένο από εμπορικής
πρακτικής τα εμπορεύματα που

περιγράφονται στο συμβόλαιο να
αποστέλλονται ασυσκεύαστα) που

απαιτείται για τη μεταφορά των
εμπορευμάτων, για την οποία ο ίδιος

Να πληρώσει, εκτός αν άλλως
συμφωνήθηκε, τα έξοδα της προ της

φόρτωσης επιθεώρησης εκτός αν αυτή
επιβάλλεται από τις αρχές της χώρας

εξαγωγής.
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μερίμνησε. Η συσκευασία πρέπει να
μαρκαριστεί κατάλληλα.

Α.10. Λοιπές υποχρεώσεις Β.10. Λοιπές υποχρεώσεις

Να παράσχει στον αγοραστή, κατόπιν
αίτησης και με κίνδυνο και έξοδα του

τελευταίου, κάθε βοήθεια για την
απόκτηση οποιουδήποτε εγγράφου ή
ισοδύναμου ηλεκτρονικού μηνύματος

(εκτός αυτών που αναφέρονται στο Α.8.)
που εκδίδεται ή μεταδίδεται από τη χώρα

φόρτωσης ή / και καταγωγής, το οποίο
ενδέχεται να χρειάζεται ο αγοραστής για

την εισαγωγή των εμπορευμάτων και,
όπου απαιτείται, για τη διαμετακόμιση

τους μέσω άλλης χώρας.

Να πληρώσει όλα τα έξοδα που
σχετίζονται με την απόκτηση των

εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών
μηνυμάτων που αναφέρονται στο Α.10.

και να καλύψει τον πωλητή για τις
δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε κατά
την παροχή της βοήθειας του σύμφωνα
με το ίδιο (άρθρο). Να παράσχει στον

πωλητή, κατόπιν αίτησης του, τις
απαραίτητες για την ασφάλιση των

εμπορευμάτων πληροφορίες.

3.3 Παράγοντες που Διαμορφώνουν το Ασφάλιστρο

Η αξία του αντικειμενου,  που είναι  καθορισμενο και συμφωνημενο με την

εναρξη της ασφαλισης, αποτελεί βαση για τη διαμορφωση του ασφαλίστρου και δεν

αλλαζει παρα μονο με τη συμφωνη γνωμη ασφαλιστων και ασφαλιζομενων. Η μονη

εξαίρεση είναι  οταν το  πλοίο πηγαίνει  για  διαλυση οποτε και  η  αξία  του είναι  η

αντίστοιχη της τιμής scrap (Deacon, 2005).

Παραγοντες  που  επηρεαζουν  την  αξία  του  πλοίου  είναι  εκείνοι  που

επηρεαζουν τη διαμορφωση του ασφαλίστρου: 

i) η τιμή μεταπωλησης στις παρουσες συνθήκες, 

ii) η τιμή αγορας ενος αντίστοιχου καινουργιου 

iii) η ηλικία του πλοίου και αποσβεση.

Οι καλυπτομενοι κίνδυνοι που αναλαμβανονται για την ασφαλιση του πλοίου

χωρίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες  καλυψης  οπου  το  ασφαλιστρο  διαμορφωνεται

αναλογα με τις επιλεγομενες περιπτωσεις (Πουλαντζάς, 2005):

Περίπτωση (Α):  Στην  περίπτωση αυτή  καλυπτονται  ολοι  οι  πιθανοί  κίνδυνοι  που

μπορεί  να  επιφερουν  απωλεια  φορτίου  οπως  την  φωτια  ή  εκρηξη,  προσαραξη,
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βυθιση, φωτια ή και ανατροπή πλοίου, συγκρουση ή επαφή του πλοίου με εξωτερικο

αντικείμενο εκτος απο το νερο

Περίπτωση  (Β):  Καλυπτει  απωλεια  που  προερχεται  απο  πυρκαγια,  εκρηξη,

προσαραξη,  ανατροπή,  συγκρουση,  εκφορτωση  σε  αλλο  λιμανι,  σεισμο,  εκρηξη

υφαιστείου, διαβρωση απο νερο και κακή μεταχείριση.

Περίπτωση (Γ):  Ό,τι  και η (Β) εξαιρουμενων των ζημιων απο εκρηξη ηφαιστείου,

διαβρωση απο θαλασσα και κακή φορτο-εκφορτωση.

Αλλοι δυο παραγοντες που επηρεαζουν στην διαμορφωση του ασφαλίστρου

στην  ασφαλιση  πλοοιων  είναι  το  deductible  και  το  ιστορικο  του  συγκεκριμενου

ασφαλισμενου. Η ρήτρα αφαιρετεας απαλλαγής (deductible average clause) ισχυει για

ολες τις απαιτήσεις Γενικής και Μερικής Αβαρίας και συμπεριλαμβανομενων των:

1.  Εξοδων επισκευής της Μερικής Αβαρίας καθως και των εξοδων δεξαμενισμου,

μετακινήσεως κ.τ.λ.

2. Εξοδων Sue and Labour

3. Εξοδων Γενικής Αβαρίας

4. Συνεισφορας Γενικής Αβαρίας

5. Εξοδων ναυαγιαιρεσεως (Salvage)

6. Εξοδων συνεπεία συγκρουσεως υπο το R.D.C

H Αφαιρετεα Απαλλαγή δεν ισχυει για την περίπτωση της Ολικής Απωλειας.

Το ιστορικο ατυχηματων μπορεί να επηρεασει και να καθορίσει την διαμορφωση του

ασφαλίστρου αναλογα με την σοβαροτητα και το πλήθος των ατυχηματων. Πλοία που

δεν εχουν ατυχήματα στο ιστορικο τους εχουν και αναλογο ασφαλιστρο, αντιθετως

πλοία με ζημιες και ατυχήματα στο ιστορικο τους επιβαρυνονται με επασφαλιστρα

απο τις ασφαλιστικες εταιρίες και τα P&I Club ( ).

Η αξία του ασφαλιστρου επηρεαζεται και απο το Οριακο κεφαλαιο δηλαδή το

χαμηλοτερο ποσο που μπορεί καποιος πλοιοκτήτης να ασφαλίσει το πλοίο του για

ζημιες προς τρίτους. Στην περίπτωση συγκρουσης, ο ασφαλιστικος φορεας καλυπτει
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το 75% της ζημιας ενω το 25% καλυπτει ο οργανισμος του P&I Club.

H διαμορφωση του ασφαλίστρου επηρεαζεται και απο την προμήθεια και τα

λειτουργικα εξοδα - εξοδα διαχείρισης του ασφαλιστικου φορεα καθως και το Ευρος

της Καλυψης που αναλογα με το που βρίσκεται το πλοίο περιλαμβανει:

1. την περίοδο Κατασκευής: Η ασφαλιση κατασκευής που συμπεριλαμβανει τις

δοκιμες εν πλω. Συνήθεις  ρήτρες που χρησιμοποιουνται και επηρεαζουν το

ασφαλιστρο είναι: 

• Builders Risks: Περιλαμβανουν την ασφαλιση της κατασκευής, απο την αρχή μεχρι

την  ολοκλήρωση,συμπεριλαμβανοντας  τις  δοκιμες  εν  πλω,  και  την  Αστική  του

Ευθυνη. 

•  Builders  Risks  (Strikes)  and  Builders  Risks  (War):  Αποτελεί  επεκταση  της

καλυψεως για να συμπεριληφθουν οι κίνδυνοι πολεμου και απεργιων. 

•  Builders  Risks  faulty  design:  Η  αρχική  καλυψη  μπορεί  να  επεκταθεί  για  να

συμπεριληφθεί και η συνεπεια ελαττωματικής σχεδίασης. 

2.  Παραμονή στο λιμανι:  Εφ' οσον το σκαφος θα είναι  σε μονιμη ακινησία,  ή θα

διανυει  μία  μεγαλη  περίοδο  επισκευής  εν  πλω,  μπορεί  να  ασφαλιστεί  με  τις

ακολουθες συμφωνίες:

•  Port  Risks  Hulls  Time:  Καλυπτει  το σκαφος κατα την περίοδο που θα είναι  σε

μονιμη ακινησία, ή θα διανυει μία μεγαλη περίοδο επισκευής εν πλω 

• Port Risks Hulls Time included limited navigation: Καλυπτει το σκαφος κατα την

περίοδο που θα εκτελεί περιορισμενους πλοες σε συγκεκριμενα ορια ναυσιπλοϊας. 

3. Συνήθης Ναυσιπλοϊα: Προκειται για καλυψη τυπου "κατα παντος κινδυνου" και

παρεχεται απο τις Institute Time Clauses – Hulls (ή Institute voyage Clauses – Hulls

για συγκεκριμενο δρομολογιο). Στην καλυψη περιλαμβανονται τοσο οι κίνδυνοι κατα

την ναυσιπλοία, οσο και η Αστική Ευθυνη κατα τα 3/4 (μεχρι της ασφαλιζομενης

αξίας).  Επεκταση  της  καλυψεως  γίνεται  συμπεριλαμβανοντας  τους  κίνδυνους

πολεμου  και  απεργιων  χρησιμοποιωντας  τις  ρήτρες  War  &.  Strikes  Hulls.  Για
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περιορισμενης μορφής καλυψη λογω και του χαμηλοτερου κοστους της υπαρχει η

εναλλακτική μορφή των I.T.C. - HULLS, ως κατωθι (Μυλωνόπουλος, 2000):

• I.T.C. Hulls Total Loss - General Average - 3/4 Collision liability (including Salvage

Charges Sue and Labor): που περιλαμβανει την ολική απωλεια, την Γενική Αβαρία,

την αστική ευθυνη συνεπεία συγκρουσεως, τα εξοδα διασωσεως και βοηθείας και τα

δικαστικα εξοδα.

• I.T.C. Hulls Total Loss Only (including Salvage Charges and Sue and Labor): που

είναι πιο περιορισμενη της μορφή προηγουμενης και περιλαμβανει ολική απωλεια,

εξοδα διασωσεως και βοηθείας και τα δικαστικα εξοδα.Συμπληρωματικες καλυψεις

μπορουν να δοθουν με τις παρακατω ρήτρες:

• Protection & Indemnity Hulls time:  Αφορα στην καλυψη του υπολοίπου 1⁄4 της

αστικής  ευθυνης.  Το  1/4  μπορεί  να  καλυφθεί  είτε  με  ειδική  μνεία  στο  αρχικο

συμβολαιο  τροποποιωντας  τα  "3/4"  με  "4/4",  είτε  με  τις  ρήτρες.•  Institute  Time

Clauses-Freight: Για την καλυψη του ναυλου

•  I.T.C.  Hulls  disbursements  and Increased  value:  Προκειται  για  προσαυξηση της

ασφαλιζομενης αξίας κατα 25% για καλυψη μονο στην περίπτωση ολικής απωλειας,

Γενικής αβαρίας, δικαστικων εξοδων και Αστικής Ευθυνης. Δηλαδή για ολική ζημία

προσαυξανεται κατα 25% η καλυψη ενω αυτο δεν ισχυει για μερική ζημίας. 

• I.T.C Hulls Excess Liability:  Περιορισμενη εκδοση αυτής της ρήτρας υπαρχει με

την  μορφή  της  που  σε  σχεση  με  την  ανωτερω  θα  εξαίρει  την  ολική  απωλεια  •

Mortgages Interest – Hulls: Επειδή οι αξίες των πλοίων είναι μεγαλες είναι σχεδον

κανονας η προσφυγή σε Τραπεζικο δανεισμο. Η ρήτρα αυτή χρησιμοποιείται στην

περίπτωση που υπαρχει υποθήκη πανω στο πλοίο και εκχωρηση δικαιωματων με την

χρήση Notice of assignment που συνυπογραφουν οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστες. 

Το κοστος διαμορφωνεται απο στατιστικα δεδομενα των ολικων απωλειων της

καθε κατηγορίας και αντίστοιχης ηλικίας πλοίων και απο το ποσοστο ασφαλίστρου

για τις μερικες ζημιες που καθορίζεται σε νομισματική μοναδα / τονο και που βασει

της αξίας του σκαφους μετατρεπεται σε ποσοστο επί της αξίας του. Στις ανανεωσεις η

διαμορφωση του ασφαλίστρου καθορίζεται κατα κυριο ρολο απο την στατιστική της

πλοιοκτησίας, κατα τα προηγουμενα χρονια (Geib, 2001).
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3.3.1 Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων

- Ρήτρα Συγκρούσεως

Σε αυτον τον ορο τα πιο σημαντικα σημεία είναι τα ακολουθα:

α) Αστική ευθυνη. Οι ασφαλιστες βασει του ορου αυτου ενδιαφερονται μονο για την

ασφαλιστική ευθυνη του ασφαλιζομενου. 

β)  Συγκρουση.  Μονο  ευθυνη  σαν  συνεπεια  συγκρουσεως  λογίζεται.  Συγκρουση

σημαίνει φυσική επαφή μεταξυ δυο πλοίων. Όταν λεμε ευθυνη του ασφαλιζομενου

συνεπεία συγκρουσεως εννοουμε ευθυνη για ζημιες που προκαλουνται σε αλλο πλοίο

και οχι στο ασφαλιζομενο. Το R.D.C. Δεν ασχολείται με ζημιες του ασφαλιζομενου

πλοίου, οι οποίες καλυπτονται απο αλλους ορους, διοτι η συγκρουση είναι ενας απο

τους θαλασσιους κινδυνους.

γ) Ποσα που ήδη πληρωθηκαν. Οι ασφαλιστες δεν ασχολουνται με την ευθυνη του

ασφαλιζομενου μεχρις οτου τουτος πληρωσει για τις ζημιες που προξενησε απί αλλου

πλοίου.

δ) Ζημιες του αλλου πλοίου. Μονο οι κατωθι ζημιες του αλλου πλοίου καλυπτονται

(Molck-Ude, 2000):

. i)  ολική απωλεια του αλλου πλοίου 

. ii)  το κοστος επισκευής των ζημιων του αλλου πλοίου 

. iii)   απωλεια κερδους απο το αλλο πλοίο ή περιουσιακου στοιχείου επί του αλλου

πλοίου λογω καθυστερήσεως ή απωλειας χρήσεως. 

. iv)  Εξοδα γενικής αβαρίας που τυχον θα δαπανηθουν εκ μερους του αλλου πλοίου

ή περιουσιακου στοιχείου επί του αλλου πλοίου. 

. v)  Εξοδα Ναυαγιαιρεσεως που τυχον θα δαπανηθουν εκ μερους του αλλου πλοίου

περιουσιακου στοιχείου επί του αλλου πλοίου. 

ε) Το οριο των 3/4. Οι ασφαλιστες είναι υπευθυνοι για ζημιες που φθανουν μεχρι και
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τα  3/4  της  ασφαλιζομενης  αξίας  συν  τα  3/4  των  εξοδων  που  θα  κανει  ο

ασφαλιζομενος για να υπερασπίσει τις αποψεις του στο δικαστήριο, αν χρειασθεί. Το

υπολοιπο  1/4  της  ζημιας  καλυπτεται  απο  τα  P&I.  Glubs,  οταν  η  ζημια  είναι

μεγαλυτερη της ασφαλιζομενης αξίας (Excess Liability).

Γενικα, σε ολα τα ασφαλιστήρια συμβολαια η ευθυνη του ασφαλιστου φθανει

μεχρι  της  ασφαλιζομενης  αξίας.  Σε  περίπτωση  συγκρουσεως  και  οπου  η  ζημία

υπερβαίνει  την  ασφαλιζομενη  αξία,  θα  επρεπε  ο  ασφαλιζομενος  αφου  παρει  το

ποσοστο  εκείνο  της  ζημιας  που  ισουται  με  την  ασφαλιζομενη  αξία  3/4  απο τους

ασφαλιστες  και  1/4  απο  το  P&I  να  πληρωσει  ο  ίδιος  το  υπολοιπο  της  ζημιας

(Πουλαντζάς, 2005).

Την περα της ασφαλιζομενης αίας ευθυνη του ασφαλιζομενου καλυπτουν τα

P&I  Glubs.  Φυσικα  ολα  τα  ανωτερω  υποκεινται  στην  αφαιρετεα  απαλλαγή.  Ας

υποθεσουμε  οτι  λογω συγκρουσεως  απο  λαθος  του  ασφαλιζομενου  πλοίου  τουτο

βυθίζεται και προκαλουνται και ζημιες σε αλλο πλοίο. Τοτε οι ασφαλιστες εκτος απο

την ασφαλιζομενη αξία που θα πληρωσουν για την ολική απωλεια του ασφαλισμενου

πλοίου, θα πληρωσουν και τα 3/4 της ζημιας επί του αλλου πλοίου. Το υπολοιπο 1/4

θα καλυφθεί απο το P&I Glubs. 

Εφ' οσον, οπως προαναφερθηκε, η ευθυνη των ασφαλιστων φθανει μεχρι της

ασφαλιζομενης  αξίας,  βλεπουμε  οτι  σ'  αυτήν  την  περίπτωση  οι  ασφαλιστες

πληρωνουν ποσο μεγαλυτερο απο την ασφαλιζομενη αξία και γι' αυτο το λογο λεγεται

οτι  το  R.D.C.  είναι  επιπροσθετος  ορος  στο  ασφαλιστήριο.  Ο  ορος  τουτος  δεν

καλυπτει ποσα που θα ήταν υποχρεωμενοι αν καταβαλουν οι ασφαλιστες σχετικα με

(Molck-Ude, 2000):

α)  απομακρυνση  ή  διαλυση,  δυναμει  νομίμου  εξουσίας  ή  αλλως  πως,  εμποδίων,

ναυαγίων, φορτίων ή οποιουδήποτε αλλου αντικειμενου.

β)  ζημία  που  προξενήθηκε  επί  οιουδήποτε  ακινήτου  ή  κινητου  περιουσιακου

στοιχείου  ή  αντικειμενου,  πλην των  αλλων  πλοίων  ή  της  επί  των  αλλων  πλοίων

περιουσίας.

γ) φορτίο ή αλλη περιουσία επί του ασφαλισμενου πλοίου ή τις υποχρεωσεις αυτου.
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δ) απωλεια ζωής, σωματικες βλαβες ή ασθενεια.

- Ρήτρα αδερφού Πλοίου (Sister Ship Clause)

Ο ορος αυτος ορίζει οτι αν το πλοίο συγκρουσθεί με αλλο πλοίο που ανήκει

ολοκληρο ή εν μερει στους ίδιους πλοιοκτήτες ή το διαχειρίζεται η ίδια εταιρεία τοτε

ο Ασφαλιζομενος θα εχει τα ίδια δικαιωματα οπως στο R.D.C.I.

- Ρήτρα Ρυμουλκύσεως (Tow and Assist Clause)

Αρχικα δεν υπήρχαν περιορισμοί στη ρυμουλκηση του πλοίου, αλλα σήμερα

οι ασφαλιστες εχουν επιβαλλει περιορισμους στις επιχειρήσεις ρυμουλκήσεως λογω

του  προσθετου  κινδυνου  που  παρουσιαζεται  κατ’  αυτες.  Το  ασφαλιστρο  που

χρεωνεται  αρχικα στους  Ασφαλιζομενους  δεν  προβλεπει  ποσοστο  για  προσθετους

κινδυνους ρυμουλκήσεως παρα μονο για συνηθισμενες ρυμουλκήσεις στους λιμενες ή

σε καταστασεις  αναγκης.  Δεν  προβλεπεται  οτι  το  πλοίο  θα  ρυμουλκήσει  κατα τη

διαρκεια  του  ταξιδιου  ή  οτι  θα  ρυμουλκήσει  αλλο  πλοίο,  συνεπως  ρυμουλκηση

επιτρεπεται  μονο  οταν  το  ασφαλιζομενο  πλοίο  ή  το  πλοίο  που  βοηθα  το

ασφαλιζομενο  πλοίο  βρίσκεται  σε  κίνδυνο,  ή  προκειται  για  τις  συνηθισμενες

ρυμουλκήσεις  στα  λιμανια  ή  οταν  οι  Ασφαλιστες  συμφωνουν  (Αναστασόπουλος,

2005).

- Ρήτρα Συνέχισης Καλύψεως (continuation clays)

Ενα χρονοασφαλιστήριο εκπνεει σε μια προκαθορισμενη ημερομηνία και ωρα

ανεξαρτητα  απο  την  κατασταση  ή  την  τοποθεσία  του  πλοίου.  Επειδή  λήξει  του

ασφαλιστηρίου  ενω το  πλοίο  βρίσκεται  στο  πελαγος  εχοντας  υποστεί  ζημία  είναι

πονοκεφαλος για ολους τους ενδιαφερομενους, είναι προτιμοτερο να καλυπτεται το

πλοίο απο το ασφαλιστήριο συμβολαιο παρα να αγωνίζονται οι πλοιοκτήτες να το

ασφαλίσουν σε μια αγορα που θα είναι δυσκολο αν οχι αδυνατο να βρεθεί λογα της

καταστασεως  του  πλοίου  (Αναστασόπουλος,  2005).  Το  Continuation  Clays

συμπεριελήφθη  στα  I.T.C.  γι  αυτον  ακριβως  το  λογο,  ωστε  δηλαδή  αν  υπαρξει

αναγκη να συνεχίσει την παρεχομενη απο το ασφαλιστήριο καλυψη μεχρι το λιμανι

προορισμου.
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- Ρήτρα Παραβιάσεως Εγγυήσεως (Breach of warranty clays)

Γενικα εγγυηση είναι μια υποσχεση που δίνει ο Ασφαλιζομενος με την οποία

βεβαιωνει ή αρνείται την υπαρξη μιας καταστασεως ή αναλαμβανει να πραξει ή να

μη πραξει κατι. Οι εγγυήσεις περιλαμβανονται στο ασφαλιστήριο για να εξασφαλίσει

ο Ασφαλιστής οτι ο κίνδυνος θα παραμείνει στολή τη διαρκεια του ασφαλιστηρίου

συμβολαίου οπως ακριβως τον είχε υποψία του οταν του προταθηκε να τον καλυψει.

Μερικες  καταστασεις  οπωσδήποτε  μεγαλωνουν  τον  κίνδυνο  και  σε  τετοιες

περιπτωσεις  επιβαλλεται  απο  τους  Ασφαλιστες  ενα  προσθετο  ασφαλιστρο  για  να

καλυφτεί αυτος ο προσθετος κίνδυνος (Molck-Ude, 2000).

Οι καταστασεις που μεγαλωνουν τον κίνδυνο γενικα συνδεονται με:

α) το φορτίο που μεταφερεται επί του ασφαλισμενου πλοίου.

β) το είδος του εμπορίου με το οποιο ασχολείται το ασφαλισμενο πλοίο.

γ) τα γεωγραφικα ορια ναυσιπλοϊας του.

δ) τη ρυμουλκηση οπως αναφερθηκε στην παρ. 3.

ε) την ναυαγιαίρεση

Παραβίαση των ανωτερω εγγυήσεων συγχωρείται μονον οταν:

i) δωθεί ειδοποίηση αμεσως στους Ασφαλιστες αφου οι πλοιοκτήτες μαθουν οτι εγινε

παραβίαση ή οτι προκειται να γίνει.

ii) συμφωνηθουν οιοιδήποτε οροί.

iii) Συμφωνηθεί το υψος του προσθετου ασφαλιστρο.
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3.4 Παράθεση Περιπτώσεων Μελέτης για Ασφάλιση Πλοίων

Στο 1ο παράδειγμα της εν λόγω περίπτωσης μελέτης, αναφέρεται η περίπτωση

του πλοίου  m/v STAR, 11,314 τόνων με σημαία Μάλτας. Παρατίθεται η περίληψη

των  γεγονότων  σχετικά  με  το  ατύχημα  του  εν  λόγω  πλοίου  και  τις  εκδιδόμενες

σημειώσεις και στοιχεία από μέρους των Adjusters για τις ζημιές που προκλήθηκαν

στο πλοίο και τις σχετικές ρήτρες που ακολουθούν.

Η εν λόγω περίπτωση μελέτης, αναφέρεται σε βλάβη του πλοίου και σχετική

σύγκρουση όπου αναφέρεται  πως  ο κανονας αυτος παρεχει  καλυψη ευθυνης προς

τρίτους  στο  μελος  οταν  προκαλείται  βλαβη  σε  καποιο  πλοίο  που  οφείλεται  σε

οτιδήποτε αλλο εκτος  απο συγκρουση.  Ενα καλο παραδειγμα αυτου είναι  οταν ο

κυματισμος  που  προερχεται  απο  ενα  πλοίο  που  κινείται  με  ταχυτητα  σε  δίαυλο

προκαλεί  θραυση των σχοινιων παραβεβλημενου πλοίου.  Αυτο είναι  βλαβη χωρίς

επαφή. Αν υπεχονται ευθυνες συμφωνα με τις παρακατω περιπτωσεις τοτε η καλυψη

παρεχεται απο τον καταλληλο κανονα:

 Ανελκυση και / ή απομακρυνση ναυαγίου

 Μολυνση

 Φορτίο ή περιουσία στο εισαχθεν πλοίο

 Απωλεια ζωής, προσωπικος τραυματισμος ή ασθενεια.

Επίσης αναφερεται η περίπτωση του κανονα που παρεχει στο μελος καλυψη

για ευθυνες προς τρίτους αλλα εκτος των ιδιοκτητων του φορτίου ή ατομο επί του

εισαχθεντος πλοίου, που ερχονται ως αποτελεσμα ζημίας που το πλοίο προκαλεσε σε

λιμανι, αποβαθρα, λιμενοβραχίονα, προκυμαία,  προβλήτα, γη ή σε οτιδήποτε αλλο

(συχνα αναφερομενα ως «σταθερα και επιπλεον τα αντικείμενα», περιλαμβανει αυτο

επίσης ζημιες σε πραγματα οπως σημαδουρες, υποβρυχια καλωδια κ.α.). 

Εκεί  οπου  το  ασφαλιστήριο  συμβολαιο  σκαφους  καλυπτει  το  μελος,  ο

Συνδεσμος παρεχει καλυψη στο μελος μονο για το τμήμα της ευθυνης που υπερβαίνει
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το επανορθωτικο ποσο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκαφους.

Μερικες  φορες  οι  πλοιοκτήτες  βρίσκονται  σε  θεση  οπου  αναγκαζονται  αν

υπογραψουν συμβολαιο αποζημίωσης σε ενα λιμανι ή αποβαθρα προτου επιτραπεί

στα πλοία τους να εργασθουν στο λιμανι αυτο·  για παραδειγμα καποιοι ιδιοκτήτες

πορθμείων εχουν τετοια συμβολαια με τους σταθμους που χρησιμοποιουν.

Το συμβολαιο στην περίπτωση αυτή αποζημιωνει  τις αρχες του λιμανιου ή

τους  λειτουργους  της  αποβαθρας εναντι  σε οποιαδήποτε ζημία οι  υπαλληλοι  τους

προκαλεσουν  σε  πλοίο,  ακτή  ή  περιουσία·  επίσης  για  κοστος  και  εξοδα  που

προκυπτουν απο θανατο, προσωπικο τραυματισμο ή ασθενεια σε οποιοδήποτε ατομο.

Με αλλα λογια το λιμανι αποποιείται καθε ευθυνης.

Ο κυριος ορος είναι οτι τα συμβολαια αυτα θα πρεπει να εγκριθουν απο τους

Διαχειριστες  του  ομίλου  και  οτι  το  μελος  εχει  πληρωσει  ή  εχει  συμφωνήσει  να

πληρωσει επιπροσθετη εισφορα ή ασφαλιστρα.

Στο  2ο παράδειγμα  της  εν  λόγω  περίπτωσης  μελέτης,  αναφέρονται  οι

κυριοτεροι καλυπτομενοι κίνδυνοι απο τις ρήτρες σε φορτηγο πλοίο οπως οι εξής

 Πυρκαγια,  εκρηξη,  κλοπή,  εκβολή,  πειρατεία,  προσκρουση,  συγκρουση,

αμελεια  πληρωματος,  καθως  και  κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  την  Αστική

Ευθυνη απο συγκρουση με αλλο πλοίο κατα τα 3/4 . Ζημια που ενδεχεται να

προκυψει στο πλοίο απο τις προσπαθειες των αρχων για απορρυπανση υστερα

απο θαλασσια ρυπανση.

 Γενική αβαρία και ναυαγιαιρεσία. 

 Εξοδα που σχετίζονται με τυχον προσπαθεια αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της

ζημιας. 

Επίσης, κατοπιν εντολων των ιδιοκτητων του πλοίου, καλυπτονται: 

 Κίνδυνοι πολεμου και τρομοκρατικων ενεργειων. 

 Increased Value. Κεφαλαιο επιπλεον της ασφαλισμενης αξίας του πλοίου για
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την καλυψη (σε περίπτωση ολικής ή τεκμαρτής ολικής απωλειας) εξοδων και

αμοιβων που προκυπτουν κατα τη διαρκεια αντιμετωπισης του ασφαλιστικου

γεγονοτος. 

 Loss of Hire. Απωλεια εισοδήματος που απορρεει απο τη χρήση του πλοίου

συνεπεία επελευσης του ασφαλιστικου γεγονοτος. 

 I.T.C. Hulls Total Loss - General Average - 3/4 Collision liability (including

Salvage Charges Sue and Labor): που περιλαμβανει την ολική απωλεια, την

Γενική  Αβαρία,  την  αστική  ευθυνη  συνεπεία  συγκρουσεως,  τα  εξοδα

διασωσεως και βοηθείας και τα δικαστικα εξοδα. 

 I.T.C. Hulls Total Loss Only (including Salvage Charges and Sue and Labor):

που είναι πιο περιορισμενη της μορφή προηγουμενης και περιλαμβανει ολική

απωλεια, εξοδα διασωσεως και βοηθείας και τα δικαστικα εξοδα.  

Συμπληρωματικες καλυψεις δίνονται επίσης με τις παρακατω ρήτρες:

 Protection & Indemnity Hulls time: Αφορα στην καλυψη του υπολοίπου 1⁄4

της αστικής  ευθυνης.  Το 1/4 μπορεί  να καλυφθεί  είτε  με ειδική μνεία στο

αρχικο συμβολαιο τροποποιωντας τα "3/4" με "4/4". 

 I.T.C. Hulls Disbursements and Increased value: Προκειται για προσαυξηση

της ασφαλιζομενης αξίας κατα 25% για καλυψη μονο στην περίπτωση ολικής

απωλειας,  Γενικής  αβαρίας,  δικαστικων  εξοδων  και  Αστικής  Ευθυνης.

Δηλαδή για ολική ζημία προσαυξανεται κατα 25% η καλυψη ενω αυτο δεν

ισχυει για μερική ζημίας. 

 I.T.C Hulls Excess Liability: Περιορισμενη εκδοση αυτής της ρήτρας υπαρχει

με  την  μορφή  της  που  σε  σχεση  με  την  ανωτερω  θα  εξαίρει  την  ολική

απωλεια. 

 Mortgages Interest – Hulls: Η ρήτρα αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση

που υπαρχει  υποθήκη πανω στο πλοίο  και  εκχωρηση δικαιωματων  με  την

χρήση  Notice  of  assignment  που  συνυπογραφουν  οι  πλοιοκτήτες  και  οι

ασφαλιστες. 
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Επίλογος – Συμπεράσματα

Σκοπός στη παρούσα πτυχιακή εργασία ήταν να παρατεθούν σχετικά στοιχεία

και και αναλυθεί η έννοια της θαλάσσιας ασφάλισης και συνεπώς του πλοίου αλλά

και του φορτίου μέσω του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Προκειμένου λοιπόν

να  επιτύχει  μια  ορθή  και  σωστά  διεκπεραιωμένη  ανάλυση  στο  παρών  θέμα,

διαχωρίζει την εργασία του σε τρία αντίστοιχα κεφάλαια και στα οποία αναλύονται οι

σχετικές έννοιες. 

Πιο  συγκεκριμένα,  παραθέτεται  η  αρχή  ανάλυσης  του  Διεθνούς  Θεσμικού

Πλαισίου και γνωστού στο ναυτιλιακό κόσμο ως Marine Insurance Act 1906 καθώς

και  τα  είδη  πλοίων  που  εντοπίζονται  στις  μέρες  μας,  αναλόγως  φορτίων  που

μεταφέρουν. Τέλος, αναφέρονται οι ασφαλιστικές ρήτρες που ισχύουν για τα φορτία

του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου και με σκοπό ο συγγραφέας να καταλήξει σε

σχετικά  συμπεράσματα και  αναλύσεις  δεδομένων που αναφέρονται  στην παρούσα

μεταπτυχιακή εργασία.

Αναφερόμενοι στους θαλάσσιους κινδύνους και τα μέρη τα οποία υπόκεινται

σε θαλάσσια ασφάλιση, θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι δυνατόν το συμβόλαιο της

θαλάσσιας  ασφάλισης,  αναλόγως  τους  όρους  του,  ή  της  συνήθειας  του  ειδικού

εμπορίου,  να  επεκταθεί  με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  προστατεύει  τον  ασφαλιζόμενο

έναντι απωλειών στα εσωτερικά ύδατα (κλειστών θαλασσών) ή κάθε κινδύνου ξηράς,

ο οποίος μπορεί να συμβεί σε μια θαλάσσια μεταφορά.

Όπως  αναφέρθηκε  και  σε  αντίστοιχο  σημείο  της  παρούσης  εργασίας,

αντικείμενο  της  θαλάσσιας  ασφάλισης  είναι  ο  όρος   «θαλάσσια  περιπέτεια»

αναφέρεται σε περιουσία που είναι εκτεθειμένη σε θαλάσσιους κινδύνους,  Αυτή η

περιουσία   (πλοίο,   φορτίο,   κινητά  αντικείμενα),  ονοµάζεται  περιουσία  προς

ασφάλιση.   Στην ασφάλιση είναι  δυνατόν να συμπεριληφθεί  ο ναύλος,  τα έξοδα
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ταξιδιού, προµήθεια, κέρδος ή άλλο χρηµατικό όφελος, όταν αυτά κινδυνεύουν από

την έκθεση σε θαλάσσιους κινδύνους. Μαζί  µε τα παραπάνω ασφαλίσιµη είναι και η

Αστική  Ευθύνη  προς  τρίτους  του  πλοιοκτήτη  ή  του  υπεύθυνου  για  την  προς

ασφάλιση περιουσία. 

Αποτελεί γεγονός πως με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς και

διακίνησης  εμπορικών  προϊόντων,  έχουν  δημιουργηθεί  παγκόσμια  δίκτυα

εξυπηρέτησης,  προκειμένου  να  εφαρμόζονται  οι  διεθνείς  διακανονισμοί,  σε

περιπτώσεις  ζημιών,  που  υπό  άλλες  συνθήκες  είναι  εξαιρετικά  χρονοβόρες  και

επιπλέον  αρκετά  δαπανηρές.  Οι  διεθνείς  συνθήκες  που  υπάρχουν  βασίζονται  σε

ειδικούς όρους και ρήτρες που έχουν θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών

Λονδίνου (Institute Cargo Clauses), οι οποίες συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέμου

(Institute War Clauses) και τέλος των απεργιών (Institute Strike Clauses). 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  πως  η  ασφάλιση  των  μεταφερόμενων

εμπορευμάτων  δεν  αρχίζει  και  δεν  τελειώνει  με  την  έναρξη  και  την  λήξη  της

μεταφοράς  του  ταξιδίου.  Πέρα  από  τις  ημερομηνίες  της  μεταφοράς  τα  φορτία

υπόκεινται  σε  εμπορικούς  και  νομικούς  όρους,  διεθνή  δικαστήρια  καθώς  και

συμφωνίες αγοροπωλησιών εμπορευμάτων. 

Ο μεταφορέας αναλαμβάνει την εκτέλεση της διαμετακόμισης αγαθών από

έναν τόπο σε κάποιον άλλο. Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση

των εμπορευμάτων που αναλαμβάνει να διακινήσει και σε περίπτωση υλικών ζημιών

ή απωλειών αυτών τότε είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη τους.
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Παράρτημα Νο.1 -  Περίπτωση του πλοίου  m/v STAR, 11,314

τόνων  με  σημαία  Μάλτας.  Σημειώσεις  και  στοιχεία  από

μέρους των  Adjusters για τις  ζημιές που προκλήθηκαν στο

πλοίο και τις σχετικές ρήτρες που ακολουθούν
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